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                                                                   PATVIRTINTA 

                                                                                  Varėnos r. Senosios Varėnos  

                                                                                            A.  Ryliškio pagrindinės mokyklos 

                                                                           2018 m. rugpjūčio 31 d. 

                                                                                       direktoriaus įsakymu Nr. V- 58 

 

SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas nustato 

atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą.  

2. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – 

Lankomumo tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. 

įsakymu Nr.V-193, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

balandžio 11 d. įsakymu Nr.V-579, 2010 m. gruodžio 14 d. Nr.XI-1232 Vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros įstatymu, mokinių pažangos ir pasiekimų įvertinimo kriterijais, mokinių 

teisių, pareigų, drausmės ir auklėjamojo poveikio bei mokinių skatinimo priemonių instrukcija 

Nr. 39. 

3. Lankomumo tvarkos aprašo tikslas - sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstų pamokų 

nelankymo problemas. 

4. Šiame lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, klasės vadovų, dalykų mokytojų, 

socialinės pedagogės, administracijos, vaiko gerovės komisijos ir mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus mokykloje. 

5. Tvarkoje naudojamų sąvokų reikšmė: 

5.1. Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, kuris dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko 

mokyklos. 

5.2. Vengiantis lankyti mokyklą mokinys – mokinys, kuris per mėnesį vidutiniškai praleidžia 

50 % ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties. 

5.3. Nereguliariai mokyklą lankantis mokinys – mokinys, kuris per mėnesį vidutiniškai 

praleidžia daugiau nei 20 pamokų iki 50 % nepateisintų pamokų. 

5.4. Linkęs praleidinėti pamokas mokinys – mokinys, kuris per mėnesį vidutiniškai praleidžia 

iki 20 nepateisintų pamokų.   

5.5. Pavėlavimas į pamoką (p) – nedalyvavimas pamokoje nuo 5 iki 15 min. 

 

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

6. Mokinys  

6.1. laikosi visų Mokymosi sutartyje numatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų; 

6.2. žinodamas, kad negalės atvykti į mokyklą (išskyrus ligos atvejus), turi informuoti klasės 

vadovą ir atvykimo dieną į mokyklą atnešti pateisinamąjį dokumentą; 

6.3. praleidęs pamokas, atvykimo dieną į mokyklą, klasės vadovui (jam nesant - socialiniam 

pedagogui) pateikia praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; 

6.4. susirgęs pamokų metu, kreipiasi į klasės vadovą. 
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7. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

7.1. laikosi numatytų Mokymo sutartyje sąlygų, užtikrina kad mokinys punktualiai ir reguliariai 

lankytų mokyklą;  

7.2. operatyviai sprendžia vaiko lankomumo ir ugdymo (si) klausimus;  

7.3.  apie vaiko neatvykimo priežastis informuoja klasės vadovą (jam nesant - socialinį pedagogą); 

7.4. jei vaikui dėl pateisinamų priežasčių reika išeiti iš dalies pamokų, kreipiasi raštu arba įrašu el. 

dienyne į dalyko mokytoją ir klasės auklėtoją, nurodydami išėjimo priežastį; 

7.5. apie numatomą ilgalaikį arba sanatorinį vaiko gydymą informuoja klasės vadovą ir pateikia 

medicinos įstaigos siuntimo kopiją; 

7.6. dėl laikino vaiko išvykimo ilgiau nei trims dienoms praneša klasės vadovui; 

7.7.  sistemingai, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, susipažįsta su praleistų pamokų skaičiumi 

elektroniniame dienyne, o nesant tokiai galimybei – su klasės vadovo išspausdinta mokinio 

lankomumo ataskaita. 

8. Dalyko mokytojas  

8.1. atsakingas už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą ir apskaitą elektroniniame 

dienyne; 

8.2. vieną dieną prieš renginį skelbimų lentoje arba el. dienyne pateikia informaciją apie mokinių 

nedalyvavimą pamokose dėl išvykimo į olimpiadą, konkursą, ekskursiją, varžybas, renginius ir 

kt. 

 

9. Klasės vadovas 

9.1. atsakingas už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir tėvų informavimą apie jos 

rezultatus;  

9.2. aiškinasi mokinių savavališko išėjimo iš pamokų, pamokų nelankymo priežastis;  

9.3. su tėvais (globėjais/rūpintojais) sprendžia mokyklos lankomumo problemas; 

9.4. inicijuoja auklėtinių svarstymą vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

9.5. mokiniui susirgus pamokų metu praneša tėvams (globėjams/rūpintojams), esant reikalui, 

pasirūpina saugiu mokinio parvykimu namo. 

9.6. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, 

ne rečiau kaip kartą per mėnesį išspausdina mokinio lankomumo ataskaitas (vienas ataskaitos 

egzempliorius su tėvų (globėjų/ rūpintojų) parašu saugomas pas klasės vadovą). 

10. Socialinė pedagogė  

10.1. palaiko ryšius su mokyklos administracija ir kitomis institucijomis; 

10.2. aiškinasi ir vertina mokyklos nelankymo priežastis ir sprendžia problemas; 

10.3. individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima; 

10.4. inicijuoja mokinių svarstymą vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

10.5. palaiko ryšius su vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis. 

11. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

11.1. analizuoja klasių vadovų, socialinės pedagogės pateiktą informaciją, siūlo organizuoti 

mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžius; 

11.2. teikia siūlymus mokyklos direktoriui, mokytojų tarybai. 

12. Direktorius  
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12.1. vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, taiko nuobaudas mokyklos nelankančiam mokiniui; 

12.2. palaiko ryšius su Varėnos rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija, švietimo skyriumi, 

administracija. 

III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

 

13. Pamokų lankomumas fiksuojamas klasių elektroniniuose dienynuose. Praleistos pamokos 

žymimos raide „n“, pavėlavus – „p“, pažintinė veikla, ekskursijos "e". 

14. Praleistos per mėnesį pamokos laikomos pateisintomis: 

14.1.dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją  

14.1.1. pristačius medicinos pažymą apie ligą;   

14.1.2. tėvų (globėjų/rūpintojų) parašytą pateisinamąjį dokumentą. Dėl ligos tėvai (globėjai/ 

rūpintojai) gali teisinti pamokas paeiliui ne daugiau kaip 3 dienas; 

14.2. dėl tikslinių iškvietimų į policijos komisariatą, teismą, Vaiko teisių apsaugos tarnybą, 

pedagoginę psichologinę tarnybą ir panašiai pateikus iškvietimą ar jo kopiją; 

14.3. dėl kitų svarbių priežasčių (nepalankių oro sąlygų, autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, 

neatvykimo arba vėlavimo, artimųjų ligos arba mirties ir panašiai) pateikus tėvų (globėjų/ 

rūpintojų) pateisinantį dokumentą raštu arba el. dienyne. Per mėnesį gali būti teisinamos ne 

daugiau kaip 3 dienos. Išimtiniais atvejais (dėl labai svarbių priežasčių) gali būti pateisinta 

ir daugiau dienų; 

14.4. dėl mokinio atstovavimo mokyklai tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono 

savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, 

sporto varžybose; 

14.5. dėl mokinio dalyvavimo mokyklos organizuojamuose renginiuose  suderinus su mokyklos 

direktoriumi arba direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

14.6. dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigų iškvietimų dalyvauti šventėse, konkursuose, 

varžybose ar kituose renginiuose vadovaujantis šių įstaigų prašymu; 

14.7. dėl 14.4., 14.5., 14.6. punktuose įvardintų priežasčių praleistos pamokos žymimos "e". 

14.8. kai iš pamokų išleidžia klasės auklėtojas, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė ar mokyklos administracija (liga, nelaimingas atsitikimas, artimojo mirtis, 

laidotuvės, atstovavimas mokyklai įvairiuose renginiuose). 

15. Praleistos pamokos nepateisinamos:  

15.1. savavališkai išėjus, pabėgus iš pamokos;  

15.2. tėvams nurodžius nereikšmingas priežastis; 

15.3. neturint pateisinamo dokumento. 

 

III. NELANKYMO  PREVENCIJA  

 

16. Individualus klasės vadovo pokalbis su mokiniu, praleidusiu  be pateisinamos priežasties bent 

vieną pamoką ir informacijos pateikimas tėvams; 

17. Mokinio linkusio praleidinėti pamokas, praleidusio daugiau nei 10 pamokų 1 priedo (Mokinio 

paaiškinimas dėl praleistų pamokų be pateisinamos priežasties) pildymas; 

18. Klasės vadovo informacijos pateikimas linkusio praleidinėti pamokas mokinio tėvams 

(globėjams/rūpintojams) ir individualus pokalbis su jais;  

19. Klasės vadovo pranešimas socialinei pedagogei, nereguliariai mokyklą lankančiam mokiniui 

praleidus daugiau nei 20 pamokų per mėnesį be pateisinamos priežasties (2 priedas);  

20. Individualus socialinės pedagogės pokalbis su nereguliariai mokyklą lankančiu mokiniu ir jo 

tėvais (globėjais/rūpintojais); 
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21. Situacijai nepagerėjus, socialinės pedagogės pranešimas mokyklos Vaiko gerovės komisijai 

nereguliariai mokyklą lankančiam mokiniui praleidus daugiau nei 30 %  pamokų per mėnesį 

be pateisinamos priežasties (3 priedas); 

22. Nereguliariai mokyklą lankančio ar vengiančio lankyti mokyklą  mokinio pamokų nelankymo 

priežasčių nagrinėjimas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant mokiniui ir tėvams, 

pastariesiems užpildant mokyklos lankomumo užtikrinimo aktą (4 priedas); 

23. Nereguliariai mokyklą lankančio ar vengiančio lankyti mokyklą  mokinio pamokų nelankymo 

priežasčių nagrinėjimas mokytojų tarybos posėdžiuose;  

24. Direktoriaus įsakymu nuobaudų skyrimas;  

25. Pranešimai kitoms institucijoms: seniūnijai (jeigu vaikas yra iš socialinės rizikos šeimos), 

Vaiko teisių apsaugos skyriui, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei ir kitiems (5 

priedas); 

26. Kreipimasis į rajono savivaldybės administraciją dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo 

vengiančiam lankyti mokyklą mokiniui (išnaudojus visas švietimo pagalbos, numatytos 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, teikimo galimybes); 

27. Atskirais atvejais siūlymas pereiti į kitą mokyklą arba vengiančio lankyti mokyklą  mokinio 

pašalinimas iš mokyklos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo III skyriaus 

29 straipsnio „Priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos“ 9-

10 punktais. 

 

 

 

IV. ATSISKAITYMAS UŽ KONTROLINIUS IR RAŠOMUOSIUS DARBUS 

   

28. Mokiniui dėl pateisinamos priežasties neatvykus į pamoką, kai rašomas kontrolinis arba kitas 

rašomasis darbas, privaloma atsiskaityti per 2 savaites suderinus atsiskaitymo laiką su dalyko 

mokytoju. Mokiniui neatsiskaičius numatytu laiku, jam rašomas nepatenkinamas įvertinimas. 

29. Mokiniui be pateisinamos priežasties neatvykus į pamoką, kai rašomas kontrolinis arba kitas 

rašomasis darbas, privaloma atsiskaityti per savaitę, suderinus atsiskaitymo laiką su dalyko 

mokytoju. Mokiniui neatsiskaičius numatytu laiku, jam rašomas nepatenkinamas įvertinimas. 

30. Mokinys, dėl ligos praleidęs daugiau nei dvi savaites (pateikė gydytojų pažymą), kreipiasi į 

klasės vadovą, kuris su dalyko mokytoju ir mokiniu suderina kontrolinio darbo atsiskaitymo 

laiką.  

 

 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Su šia tvarka klasių vadovai pasirašytinai supažindina 1-10 klasių mokinius iki rugsėjo 5 

dienos. 

32. Tėvai su šia tvarka supažindinami pasirašytinai. 

 

 

______________________________________ 

 

PRITARTA 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje 

2018 m. rugpjūčio 31 d. 

Protokolo Nr. 5 
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Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

NELANKYMO PAŽYMA 

 

MOKINIO PAAIŠKINIMAS   

DĖL PRALEISTŲ PAMOKŲ BE PATEISINAMOS PRIEŽASTIES 

 

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

(data) 

 

Aš,  .................................................................................................. ......... klasės 

mokinys(ė) 201.... m. .................................... mėn.  praleidau ............................ pamokų be 

pateisinamosios priežasties.  

 

Neatvykimo į mokyklą   priežastys: 

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

 

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

 

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

 

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

 

Sprendimo būdai, kad nebūtų praleistų pamokų be pateisinamosios priežasties: 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Mokinys ..................................................................................................................................  
(vardas, pavardė,parašas) 

 

 

Klasės vadovas/ė ...................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

 

SUSIPAŽINAU: 
 

Tėvai (globėjai/rūpintojai) ....................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 
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Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

NELANKYMO PAŽYMA 

 

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

(data) 

 

( Informacija socialiniam pedagogui. Pateikia klasės vadovas) 

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė................................................................................................. 

 

Klasė   .................. 

 

Klasės vadovas/ė................................................................. 

 

Aprašymas..............................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 

 

Klasės vadovas/ė ...................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

SUSIPAŽINAU:  

 

Socialinė pedagogė ................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 
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Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

NELANKYMO PAŽYMA 

 

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

(data) 

 

 

(Informacija Vaiko Gerovės Komisijai. Pateikia socialinis pedagogas) 

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė................................................................................................. 

 

Klasė   .................. 

 

Klasės vadovas/ė................................................................. 

 

Aprašymas..............................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 

 

Klasės vadovas/ė ...................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Socialinė pedagogė ................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

SUSIPAŽINAU:  
 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas/ė  ................................................................................. 
(vardas, pavardė,parašas) 
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Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

                                   4 priedas 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

 

LANKOMUMO UŽTIKRINIMO AKTAS 

 

.................................. 
(data) 

 

Duomenys apie praleistas pamokas per mėnesį 

  

Laikotarpis  .............................. 

 

Iš viso praleistų pamokų ............................      Nepateisinta pamokų ............................. 
 

 

Aš,_______________________________________________________ įsipareigoju užtikrinti, kad 

 

mano sūnus/duktė   __________________________    ____ klasės mokinys (-ė) lankytų mokyklą. 

 

Su Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos mokinių pamokų lankomumo 

apskaitos ir nelankymo drausminimo priemonių tvarkos aprašu susipažinau. 

Esu supažindintas (-a) su LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 straipsniu, 

skelbiančiu: „Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams – 

užtraukia įspėjimą tėvams. Tokia pat veika, padaryta tėvų, baustų administracine nuobauda už šio 

straipsnio pirmoje dalyje numatytą pažeidimą, - užtraukia baudą tėvams iki vieno šimto penkiolikos 

eurų“. 

Esu supažindintas (-a) su LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 215 straipsniu, 

skelbiančiu: „Tėvų arba juos atstovaujančių asmenų vengimas arba kliudymas leisti į mokyklą 

pagrindinio išsilavinimo neįgijusį jaunimą iki 16 m. – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų 

aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų“. 

Įsipareigoju ......................................................................................... susisiekti su klasės vadovu ir 

sužinoti apie savo vaiko  mokyklos lankomumą. 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas/ė     ................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Socialinė pedagogė     .............................................................................................................. 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Klasės vadovas/ė ...................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 
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Tėvai (globėjai/rūpintojai) ....................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

NELANKYMO PAŽYMA 

 

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

(data) 

 

 

(Informacija socialiniams partneriams. Pateikia Vaiko Gerovės Komisija) 

 

 

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė................................................................................................. 

 

Klasė   .................. 

 

Klasės vadovas/ė................................................................. 

 

Aprašymas..............................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 

 

Klasės vadovas/ė ...................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Socialinė pedagogė ................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas/ė  ................................................................................. 
(vardas, pavardė,parašas) 
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181 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko 

interesams 

 

Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams – užtraukia 

įspėjimą tėvams. 

Tokia pat veika, padaryta tėvų, baustų administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje 

dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą tėvams iki vieno šimto penkiolikos eurų. 

 

 

 

 

215 straipsnis. Kliudymas jaunimui mokytis 

 

Tėvų arba juos atstovaujančių asmenų vengimas arba kliudymas leisti į mokyklą pagrindinio 

išsilavinimo neįgijusį jaunimą iki 16 metų, taip pat pareigūnų ar kitų asmenų kliudymas lankyti 

mokyklą tokiam jaunimui – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių 

šimtų septyniasdešimt devynių eurų. 
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 

pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių 

iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

                                                              

 

 


