VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2018 M. RUGSĖJO 3 D. ĮSAKYMO NR. V1-2 VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRALEISTŲ PAMOKŲ TEISINIMO TVARKA PAKEITIMO

2019 m. spalio 11 d. Nr. V-10
Vilnius

Atsižvelgdama į 2019 m. gegužės 14 d. Nr. V-568 Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio
29 d. įsakymo nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos”
pakeitimo nuostatas, Mokinių tėvų komiteto ugdymo grupės bei direkcijos posėdžio nutarimus,
i š d ė s t a u 2018 m. rugsėjo 3 d. direktoriaus įsakymą Nr. V1-2 „Dėl Vilniaus
jėzuitų gimnazijos mokinių praleistų pamokų teisinimo tvarkos” nauja redakcija (pridedamas 1
priedas);
į p a r e i g o j u el. dienyno administratorių informuoti mokinius ir jų tėvus
el.dienyne apie įsakymo redakciją ir įsigaliojimo laiką iki 2019-10-20.
N u s t a t a u, kad šio įsakymo nauja redakcija įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 4 d.

Direktorė

ses. Edita Šicaitė, SSC

Įsakymo Nr. V-10
Priedas

VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRALEISTŲ PAMOKŲ TEISINIMO
TVARKA
1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokinio pamokų nelankymo faktą ir/ar priežastį tą pačią dieną
turi informuoti klasės vadovą.
2. Jei mokinys nedalyvauja ugdymo procese administracijai leidus (dėl renginių ar pan.), jo
praleistos pamokos pateisinamos administracijos.
3. Dėl prastos savijautos gimnazijos sveikatos priežiūros specialistei mokinį išleidus į namus
ugdymo proceso metu, pamokas teisina administracija.
4. Mokinių pamokos, praleistos dėl ne gimnazijoje vykdomos neformaliojo švietimo programos
(būrelių), teisinamos tada, kai yra pateiktas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas (gali būti
vienkartinis arba ilgalaikis) ir neformaliojo švietimo programos teikėjo (būrelio) pažyma su
nurodytomis konkrečiomis datomis.
5. Išskirtiniais atvejais, kai atsiranda poreikis mokiniui nedalyvauti ugdymo procese ilgiau nei 3
dienas iš eilės (išskyrus ugdymo proceso metu tėvų (globėjų, rūpintojų) suplanuotas atostogas,
nesilaikant pasirašytos Mokymo sutarties 3.9 p.), turi būti pateiktas raštiškas tėvų prašymas
gimnazijos direktoriui ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas.
6. Po vizito pas gydytoją apie neatvykimo priežastį gimnazija informuojama per tris dienas,
pildant įrašą el. dienyne apie numatomą ligos\apsilankymo trukmę.
7. Gimnazija atskirais atvejais pasilieka teisę paprašyti pateikti ligos faktą patvirtinančius
įrodymus.
8. Gavę gydytojo rekomendaciją riboti aktyvią fizinę veiklą ir tokio ribojimo trukmę, tėvai
(globėjai, rūpintojai) tik per el. dienyną žinute informuoja fizinio ugdymo mokytoją prieš
pirmą fizinio ugdymo pamoką. Neinformavus, vaikas dalyvauja fizinio ugdymo pamokoje taip,
kaip nurodyta vaiko sveikatos pažymoje (E027).
9. Nenumatytais atvejais tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti iki 50 pamokų per pusmetį.
Pateisinus daugiau negu 50 pamokų per pusmetį, gimnazijos Vaiko gerovės komisija svarsto
mokinio pamokų nelankymo priežastis.
10. Visi atvejai, kai mokinys turi nepateisintų pamokų, yra svarstomi Vaiko gerovės komisijos.

