PATVIRTINTA
Kalvarijos gimnazijos direktoriaus
2016 m. sausio 4 d. įsakymu
Nr.V1-1
MOKINIŲ IŠLEIDIMO PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ METU IŠ GIMNAZIJOS
TERITORIJOS TVARKOS APRAŠAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
Mokinių

išleidimo

iš

pamokų

tvarkos

aprašas

parengtas,

vadovaujantis

2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu Nr. XI – 1284, 1996 m. kovo 14 d.
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu Nr. I–1234, 2010 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu Nr. XI-1232, Kalvarijos gimnazijos Darbo
tvarkos taisyklėmis 2015m. kovo 10d, Kalvarijos gimnazijos mokymosi sutartimi.
1.

Tvarkos tikslai:

1.1. reglamentuoti išėjimo iš gimnazijos teritorijos pamokų ir pertraukų metu tvarką;
1.2. užtikrinti mokinių saugumą pamokų ir pertraukų metu;
1.3. vykdyti mokinių gimnazijos nelankymo ir žalingų įpročių prevenciją.
II. IŠLEIDIMO TVARKA

2.

Mokinys privalo lankyti visas pamokas.

3.

Neatvykti gali tik dėl pateisinamos priežasties (pagal Kalvarijos gimnazijos direktoriaus

įsakymu patvirtintą Mokinių lankomumo tvarkos aprašą).
4.

Išeiti iš gimnazijos teritorijos mokinys gali tik su raštišku leidimu:

4.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, kuriame įvardytas tikslus laikas ir priežastis;
4.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu (1 priedas), III-IV gimnazijos klasių mokiniams,
turintiems laisvas pamokas (,,langus“);
4.3. visuomenės sveikatos specialisto pažyma;
4.4. tikslinių iškvietimų pažyma;
4.5. direktoriaus įsakymas.
5.

Mokinys, pamokos ar pertraukos metu turintis išeiti iš gimnazijos teritorijos, privalo

informuoti klasės vadovą (jo nesant - socialinį pedagogą) bei mokytoją ir pateikti raštišką leidimą.
Klasės auklėtojas parašo specialios formos pažymą rūbininkui (2 priedas).
6.

Mokytojas mokinio neatvykimą/vėlavimą fiksuoja vadovaudamasis Kalvarijos gimnazijos

direktoriaus įsakymu patvirtintu Mokinių lankomumo tvarkos aprašu.

III. NUOBAUDŲ SISTEMA

7.

Mokiniui, pažeidusiam šios Tvarkos reikalavimus, taikoma drausminimo tvarka:

7.1. prasižengusiam mokiniui pildoma drausmės pažyma(3 priedas), informuojami mokinio
tėvai;
7.2. antrą kartą prasižengęs mokinys kviečiamas į pokalbį su socialine pedagoge, į gimnaziją
iškviečiami mokinio tėvai;
7.3. mokinio, kuris surenka tris drausmės pažymas, elgesys svarstomas Vaiko gerovės
komisijos posėdyje, dalyvaujant klasės vadovui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.

1-4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai supažindinami pasirašytinai su Mokinių

išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš gimnazijos teritorijos tvarkos aprašu iki rugsėjo 15 d.
9.

Tėvams ,,Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš gimnazijos teritorijos tvarkos

aprašas“ pateikiamas elektroniniame dienyne ir Kalvarijos gimnazijos internetiniame svetainėje
www.kalvarijosgimnazija.lt, puslapyje ,,Informacija tėvams“.
10. Mokinių išleidimo iš pamokų tvarkos reikalavimų vykdymą kontroliuoja klasių vadovai,
socialiniai pedagogai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
_____________________________

Mokinių išleidimo iš pamokų
tvarkos aprašo 1 priedas
(Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo dėl išleidimo iš gimnazijos teritorijos III-IV gimnazijos
klasių mokinių, turinčių laisvas pamokas (,,langus“), forma)
................................................................................................................................................................
(Vardas, pavardė)
................................................................................................................................................................
(Adresas)
................................................................................................................................................................
(Tel. Nr.)

Kalvarijos gimnazijos direktoriui
PRAŠYMAS
20…..-…..-…..
Kalvarija
Prašau leisti išeiti iš gimnazijos ir jos teritorijos mano (sūnų, dukrą) .............................
................................................................. per jo individualaus tvarkaraščio laisvas pamokas:

Pamoka/ laikas

1.
8.008.45

2.
8.559.40

3.
9.5010.35

4.
10.5511.40

5.
11.5512.40

6.
12.5513.40

7.
13.5014.35

8.
14.4515.30

Diena
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Už jo gyvybę ir saugumą mokiniui nesant gimnazijoje atsakau.
Prašymas galioja 2015-2016 mokslo metais.
...............................
(parašas)
…………………….
(parašas)

............................................................
(mokinio vardas, pavardė)
………………………………………
(tėvų vardas, pavardė)

Mokinių išleidimo iš pamokų
tvarkos aprašo 2 priedas
(Klasės auklėtojo rašomos pažymos rūbininkui forma)

KALVARIJOS GIMNAZIJA
Pažyma dėl drabužių išdavimo
Prašau išduoti striukę ........... klasės mokiniui (-ei) .................................................. ,
20.......-........-........, ................ val.
Klasės auklėtoja (-jas)

......................................................................

Parašas

......................................................................

Mokinių išleidimo iš pamokų
tvarkos aprašo 3 priedas
KALVARIJOS GIMNAZIJOS
DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA
..........................................
(data)
Mokinys(ė) ......................................................................................................., klasė.......................
Pamokos, pertraukos, renginio metu (pabraukti) :
o neturėjo mokymosi priemonių,
o trukdė pamoką,
o nedalyvavo ugdomojoje veikloje,
o savavališkai išėjo iš kabineto pamokos metu,
o naudojosi telefonu, mp3 grotuvu ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais,
o nuolat vėlavo į pamokas,
o praleidinėjo pamokas be pateisinamos priežasties,
o nepagarbiai, įžūliai, žeminančiai elgėsi su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos bendruomenės
nariais,
o vartojo necenzūrinius žodžius,
o dalyvavo muštynėse,
o organizavo (inicijavo) muštynes,
o pastebėtas rūkantis gimnazijoje (gimnazijos teritorijoje),
o pastebėtas apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų gimnazijoje (gimnazijos teritorijoje),
o organizavo azartinius lošimus ir dalyvavo juose,
o tyčia sugadino gimnazijos turtą,
o pasisavino svetimą daiktą,
o kita įrašyti)...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................
..............................................
(mokytojo parašas)
(mokytojo vardas, pavardė)
Mokinio drausmės pažeidimo priežasčių aiškinimas: ......................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................... ................................................
(mokinio parašas)
(mokinio vardas, pavardė)
Probleminė situacija aptarta:
Data

Numatyti sprendimo būdai

Su mokiniu
Su tėvais
Su klasės vadovu
Su socialiniu pedagogu
P.S. Pildo mokytojas, klasės vadovas
Susipažinau:
Tėvai (globėjai, rūpintojai)
(parašas)

.............................
(vardas, pavardė)

.........................................

