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TRAKŲ PRADINĖS MOKYKLOS PRALEISTŲ PAMOKŲ
PATEISINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Praleistos pamokos pateisinamos tėvų (globėjų) raštu:
1. Dėl ligos ar kitų priežasčių, susijusių su ilgalaikio ir sanatorinio gydymo atvejais.
2. Grįžus mokiniui po ligos, tėvai teikia informaciją Eduka dienyne dėl visiško ar dalinio atleidimo
nuo fizinio ugdymo pamokų ar sporto (šokių) užsiėmimų. Paskutinio vizito pas gydytoją metu tėvai
privalo išsiaiškinti, kuriam laikotarpiui mokinys gali būti atleistas nuo minėtų užsiėmimų.
3. Apie neatvykimą į mokyklą ar vėlavimą į pamoką pateikia informaciją klasės mokytojui, dalykų
ar neformalaus ugdymo mokytojams elektroniniame dienyne Eduka ar sutarus su klasės mokytoju,
asmenine žinute telefonu iki 8.00 val.
4. Mokiniui vykstant į kelionę pamokų metu, tėvai (globėjai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas
teikia prašymą mokyklos vadovui dėl pamokų pateisinimo. Prieš išvykstant mokiniui į kelionę,
mokinys ir jo tėvai (globėjai) privalo pasirūpinti, kad mokinys savarankiškai išmoktų praleistas temas
ir joms tinkamai pasiruoštų. Atsiskaitymai dėl nutraukto ugdymo proceso vykdomi vadovaujantis
mokinių krūvių reguliavimo tvarka.
5. Praleistų pamokų dėl ligos ar kitų priežasčių pateisinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne
Eduka ar pristatant tėvų ( globėjų) parašytą prašymą klasės vadovui, prašant pateisinti praleistas
pamokas per 5 darbo dienas nuo sugrįžimo.
6. Dėl mokinio nedalyvavimo neformalaus ugdymo, konsultacijų užsiėmimuose tėvai informuoja
klasės vadovą ir neformalaus ugdymo pedagogą naudodamiesi Eduka dienyno sistema.
7. Norėdami pasiimti vaiką vienai ar kelioms pamokoms, tėvai pildo prašymo formą, įvardindami
pamokas, kuriose vaikas nedalyvaus, prisiimdami atsakomybę vaiko saugumą.
8. Raštu ar elektroniniame dienyne gali prašyti mokytojo atleisti vaiką nuo dalyvavimo fizinio
ugdymo ir šokio pamokose ir pateisinti praleistas pamokas dėl sveikatos būklės vienos savaitės
trukmei ( 2-3 pamokos) ne daugiau kaip kartą per mėnesį ir ne daugiau nei 20 pamokų per pusmetį.
Nesant įrašo elektroniniame dienyne dėl prašymo atleisti nuo fizinio ugdymo pamokos, vaikas
aktyviai dalyvaus pamokoje.
9. Apie mokinių praleistų pamokų pateisinimo tvarką klasės vadovas informuoja tėvus tiesiogiai
tėvų susirinkimo metu.
Praleistos pamokos pateisinamos pačios mokyklos:
1. Dėl ypač nepalankių oro sąlygų: labai žemos ar labai aukštos temperatūros, audros, liūties,
uragano ar kt. gamtinių sąlygų;
2. Dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo;
Kai mokinys atstovauja mokyklai rajono ar šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose, akcijose;
3. Jei įstaiga uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, ekstremalios situacijos ir kt.
nenumatytų dalykų, keliančių pavojų sveikatai ar gyvybei;
4. Kai mokinys atstovauja kitoms švietimo, kultūros ar sporto įstaigoms, klubams respublikinėse
varžybose, olimpiadose, konkursuose, gavus šių įstaigų ar organizacijų vadovų pranešimus raštu apie
dalyvavimą renginyje.
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