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GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA
1. Priemonių taikymo nuoseklumas:
1.1. Dalyko mokytojas;
1.2. Klasės auklėtojas;
1.3. Gimnazijos specialistai;
1.4. Vaiko gerovės komisija;
1.5. Gimnazijos vadovai;
1.6. Kitos institucijos;
1.7. Minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimas (savivaldybės administracija);
1.8. Gimnazijos taryba.
2. Vykdomos priemonės, priemonių skyrimas ir atsakomybė:
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės skyrimas

2.1. Dalykų mokytojų veikla
2.1.1. Individualūs pokalbiai su mokiniu:
Pagal poreikį per
 problemos išsiaiškinimas;
mokslo metus, mokiniui
 užduočių pritaikymas pagal mokinio
praleidus dvi ar daugiau
galimybes;
vieno dalyko pamokas
 sutarties su mokiniu sudarymas.
be pateisinamos
priežasties
2.1.2. Grįžtamasis ryšys:
 jei pamokas pradeda lankyti – žodinis
paskatinimas, pagyrimas;
 jei ir toliau pamokų nelanko – žodinis
įspėjimas, supažindinimas su galimomis
gimnazijos nelankymo pasekmėmis.
2.1.3. Klasės auklėtojo informavimas dėl mokinio tam
tikro dalyko pamokų nelankymo.
2.1.4. Tėvų (globėjų) informavimas žodžiu ir/ar raštu
(elektroniniame dienyne).
2.1.5. Dalyko mokytojo konsultacijos su gimnazijos
specialistais dėl galimų problemos sprendimo
būdų.
2.2. Klasės auklėtojo veikla
2.2.1. Individualūs pokalbiai su mokiniais,
Pagal poreikį per
praleidžiančiais pamokas be pateisinamos
mokslo metus, mokiniui
priežasties.
praleidus dvi ar daugiau
vieno dalyko pamokas
2.2.2. Grįžtamasis ryšys:
be pateisinamos
 jei pamokas pradeda lankyti –
priežasties
paskatinimas, pagyrimas (žodžiu ir raštu);
 jei ir toliau pamokų nelanko – žodinis ar
raštiškas įspėjimas, supažindinimas su
galimomis gimnazijos nelankymo pasekmėmis.
2.2.3. Pranešimas mokinio tėvams (globėjams) žodžiu. Pagal poreikį per
mokslo metus, mokiniui
praleidus daugiau negu

Atsakingas
Dalykų
mokytojai

Klasės
auklėtojai

Klasės
auklėtojai

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

3 dienas (20 pamokų)
be pateisinamos
priežasties
Pranešimas mokinio tėvams (globėjams) raštu
Pagal poreikį per
įspėjant apie jų atsakomybę auklėjant vaiką.
mokslo metus, mokiniui
praleidus 5 dienas (40
pamokų) be
pateisinamos priežasties
Socialinio pedagogo informavimas.
Mokiniui praleidus 7
dienas (50 pamokų) be
pateisinamos priežasties
Kitų gimnazijos specialistų (psichologo,
Pagal poreikį,
specialiojo pedagogo, logopedo) informavimas, atsižvelgiant į
konsultavimasis su jais.
problemos turinį
Tėvų (globėjų) iškvietimas į gimnaziją.
Pagal poreikį per
mokslo metus,
atsižvelgiant į problemos turinį: mokiniui
praleidus 7 dienas (50
pamokų) be
pateisinamos priežasties
2.3. Socialinio pedagogo veikla
Mokinio individualus konsultavimas:
Mokiniui praleidus 5
Socialinis
 problemos išsiaiškinimas;
dienas (40 pamokų) be
pedagogas
 lankymasis mokinio namuose;
pateisinamos priežasties
 tolesnių poveikio priemonių numatymas;
 individualios elgesio kontrolės ir pamokų
lankomumo kortelių taikymas;
 sutarties su mokiniu sudarymas, numatant
skatinimo ar drausminimo priemones.
Grįžtamasis ryšys:
 jei mokinys pamokas pradeda lankyti –
žodinis paskatinimas, pagyrimas (žodžiu ir
raštu);
 jei mokinys ir toliau pamokų nelanko –
žodinis ir/ar raštiškas įspėjimas.
Individualios ir grupinės mokinio tėvų (globėjų) Pagal poreikį per
konsultacijos, poveikio priemonių mokiniui
mokslo metus, mokiniui
numatymas, sutarties su šeima sudarymas.
praleidus 5 ir daugiau
dienų (40 pamokų) be
Grįžtamasis ryšys:
 jei mokinys pradeda lankyti pamokas – pateisinamos priežasties
padėka tėvams (globėjams), auklėjimo sėkmės
akcentavimas;
 jei ir toliau mokinys pamokų nelanko, o
tėvai (globėjai) nesiima jokių poveikio
priemonių, mokinio tėvų įspėjimas apie jų
atsakomybę auklėjant vaiką žodžiu ir/ar raštu.
Pasiūlymų Vaiko gerovės komisijai dėl mokinio Pagal poreikį per
įtraukimo į rizikos grupės vaikų sąrašą teikimas. mokslo metus, esant
piktybiškam pamokų
nelankymui (10 dienų ir
daugiau, apie 55
pamokų)
Kitų institucijų informavimas
Pagal poreikį per
mokslo metus, esant
piktybiškam pamokų

nelankymui (10 dienų ir
daugiau, apie 55
pamokų)

2.4.1.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.6.1.

2.6.2

2.4. Kitų gimnazijos specialistų pagalba
Individualios psichologo konsultacijos
Atsižvelgiant į
mokinimas ir jų tėvams (globėjams).
problemos turinį per
mokslo metus
2.5. Vaiko gerovės komisija
Vaiko ir jo tėvų (globėjų) iškvietimas į Vaiko
Esant piktybiškam
gerovės komisijos posėdį, nelankymo problemų pamokų nelankymui (10
nagrinėjimas, poreikio priemonių numatymas.
dienų ir daugiau, apie
55 pamokų)
Mokinių įtraukimas į rizikos grupės mokinių
Kartą per metus.
sąrašus.
Praleidus 10 dienų ir
daugiau, apie 55
pamokų be
pateisinamos priežasties
Grįžtamasis ryšys:
 jei mokinys pradeda lankyti pamokas –
padėka tėvams (globėjams) ir mokiniui,
auklėjimo sėkmės akcentavimas;
 jei ir toliau mokinys pamokų nelanko, o
tėvai nesiima jokių poveikio priemonių,
mokinio tėvų (globėjų) įspėjimas apie jų
atsakomybę auklėjant vaiką žodžiu ir/ar raštu.
Pasiūlymų gimnazijos vadovams dėl drausminės Esant piktybiškam
nuobaudos (pastabos, papeikimo) mokiniui už
pamokų nelankymui (10
piktybišką pamokų nelankymo teikimas.
dienų ir daugiau, apie
55 pamokų)
Kitų institucijų informavimas –
Pagal poreikį per
bendradarbiavimas su jomis.
mokslo metus, esant
piktybiškam pamokų
nelankymui (10 dienų ir
daugiau, apie 55
pamokų), atsižvelgiant į
problemos turinį
Pasiūlymo gimnazijos vadovams dėl kreipimosi Esant piktybiškam
į Visagino savivaldybės administraciją dėl
pamokų nelankymui,
minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių
praleidus du trečdalius
mokiniui skyrimo teikimas.
pamokų be
pateisinamos priežasties
Pasiūlymų gimnazijos tarybai dėl mokinio
išbraukimo iš mokinių sąrašų dėl piktybinio
pamokų nelankymo teikimas.
2.6. Gimnazijos vadovų veikla
Individualių pokalbių su mokiniu, jo tėvais
Pagal poreikį per
(globėjais) nelankymo problemai spręsti
mokslo metus, esant
organizavimas.
piktybiškam pamokų
nelankymui (10 dienų ir
daugiau, apie 55
pamokų)
Drausminių nuobaudų (įspėjimo, papeikimo)
Pagal poreikį per
mokiniui už piktybinį gimnazijos nelankymą
mokslo metus, esant

Psichologas

Vaiko
gerovės
komisija

Gimnazijos
vadovai

Gimnazijos
direktorius

skyrimas.

piktybiškam pamokų
nelankymui (10 dienų ir
daugiau, apie 55
pamokų)
Pagal poreikį per
mokslo metus

2.6.3. Kreipimaisi į Visagino savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisiją dėl
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių
skyrimo mokiniui.
2.7. Gimnazijos tarybos veikla
2.7.1. Klausimų dėl mokinio išbraukimo iš mokinių
Pagal poreikį per
sąrašų esant piktybiškam pamokų nelankymui
mokslo metus, esant
svarstymas.
piktybiškam pamokų
nelankymui (kai
praleisti du trečdaliai
pamokų)

Gimnazijos
vaiko
gerovės
komisija
Gimnazijos
taryba

