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PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖ MOKYKLA  

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO 

PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pakuonio pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašą (toliau Tvarkos aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019-08-02  

įsakymas Nr. SR-3174 „Dėl mokinių lankomumo apskaitos panaikinus medicininės pažymos formą NR. 

094/A „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“, Vaikų teisų 

apsaugos pagrindų įstatymas 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234, Mokyklos nuostatai, Mokyklos vidaus 

tvarkos taisyklės. 

2. Šis Tvarkos aprašas reglamentuoja dalykų mokytojų, klasių vadovų,  socialinio 

pedagogo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant 

kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją bei tėvų/mokinių atstovų pagal įstatymą ir mokinių 

funkcijas.  

3. Aprašas nustato mokinių lankomumo Pakuonio pagrindinėje mokykloje apskaitą ir 

prevencines poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti bei padedančias mokiniui įgyvendinti 

teisę į mokslą. 

4. Tvarkos aprašo tikslai: 

4.1. gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją; 

4.2. vykdyti mokinių mokyklos nelankymo prevenciją; 

4.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus mokykloje. 

5. Vartojamos sąvokos:  

Pamokų nelankantis vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties praleidžiantis kai 

kurias pamokas.  

Mokyklą vengiantis lankyti vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties neateinantis 

į visas tą dieną vykstančias pamokas.  

Mokyklą epizodiškai lankantis vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties į pamokas 

neateina 2–3 dienas per mėnesį.  



Mokyklos nelankantis vaikas – mokinys, per mokslo metus praleidęs per 50 proc. pamokų.  

 

II. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

6. Sistemingai mokyklos nelankantys (praleidę 50 proc. ir daugiau nepateisintų pamokų) 

mokiniai įtraukiami Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą 

(NEMIS) ir jiems teikiama prevencinė pagalba.  

7. Nelankantiems pamokų ir/ar mokyklos, epizodiškai lankantiems, vengiantiems lankyti 

mokyklą mokiniai įtraukiami į stebimų mokinių sąrašą, jiems reikalinga nuolatinė kontrolė, prevencinė 

pagalba.  

8. Nepateisintos pamokos – be pateisinamos priežasties (mokinys pabėgo iš pamokų, 

pramiegojo, nežino tvarkaraščio ir pan.) praleistos pamokos, kai nėra laiku klasės vadovui pateikiamas 

pamokas teisinantis dokumentas (tėvų/ mokinių atstovų pagal įstatymą rašteliai ar kitos informavimo 

priemonės).    

9. Pateisintos pamokos -  tai pamokos, kai dėl jų praleidimo yra tėvų/mokinių atstovų pagal 

įstatymą raštiški, sms žinute, el. paštu atsiųsti paaiškinimai ar informuotas klasės vadovas telefonu. 

10. Pamokų praleidimas pateisinamas: 

10.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – tėvų/mokinių atstovų pagal įstatymą raštelis 

(iki 3 sirgimo dienų galioja tėvų/ mokinių atstovų pagal įstatymą atsiųsta sms žinutė, skambutis klasės 

vadovui ar socialiniam pedagogui, nuo 4-os sirgimo dienos galioja tik tėvų/mokinių atstovų pagal 

įstatymą rašteliai ar įrašas el. dienyne klasių vadovui); 

10.2. nedalyvavimas  fizinio ugdymo pamokoje ar fizinio krūvio ribojimas pateisinamas, 

kai informaciją pateikia tėvai/mokinių atstovai pagal įstatymą per el. dienyną arba raštu fizinio ugdymo 

mokytojui ir/ar klasės vadovui; 

10.3. dėl tikslinių iškvietimų į policijos komisariatą, teismą, Vaiko teisių apsaugos skyrių, 

Švietimo pagalbos tarnybą ir pan. - pateisinama tėvų/mokinių atstovų pagal įstatymą rašteliu ar kitomis 

aukščiau išvardintomis informavimo priemonėmis; 

10.4. dėl svarbių šeimos aplinkybių (dėl artimųjų ligos, mirties ir pan.) - pateisinama tėvų/ 

mokinių atstovų pagal įstatymą rašteliu ar kitomis aukščiau išvardintomis informavimo priemonėmis; 

10.5. dėl ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano ar pan. - pateisinama tėvų/ 

mokinių atstovų pagal įstatymą rašteliu ar kitomis aukščiau išvardintomis informavimo priemonėmis; 

10.6. mokinio, sunegalavusio pamokų metu ir toliau negalinčio dalyvauti ugdymo procese 

(klasės vadovas, o jam nesant mokykloje –  socialinis pedagogas informuoja ar iškviečia tėvus/mokinių 

atstovus pagal įstatymą), praleistas pamokas pateisina tėvai/mokinių atstovai pagal įstatymą. 

10.7. su tėvais/mokinių atstovais pagal įstatymą išvykus į kelionę mokslo metų eigoje (iš 

anksto apie tai pranešus ir suderinus su mokyklos direktoriumi); 



10.8. dėl svarbių priežasčių, tėvai/mokinių atstovai pagal įstatymą, norėdami, kad vaikas 

išeitų iš mokyklos anksčiau, praneša žodžiu ar telefonu dalyko mokytojui arba klasės vadovui išėjimo iš 

mokyklos priežastį ir laiką. 

11. Elektroniniame dienyne žymima ,,n“, jei mokinys nedalyvauja pamokose dėl autobuso, 

vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo (jam sugedus). Pamokos teisinamos klasės 

vadovo.  

  12. Elektroniniame dienyne žymima ,,n“, jei mokinys pamokų metu atstovauja mokyklai 

tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono ar mokyklos organizuojamuose konkursuose, 

olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir pan. Praleistos pamokos pateisinamos klasės vadovo. 

  13. Pamokų  pateisinimui galioja švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų dokumentai, 

mokyklos mokytojų, siuntusių mokinį į konkursus, olimpiadas, varžybas ir kitus ugdymo renginius 

sąrašai, patvirtinti mokyklos direktoriaus įsakymu. 

14. Vėluoti į pamokas draudžiama. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame 

dienyne pažymi „p“ ir parašo pastabą, nurodydamas vėlavimo priežastį (rašo tą priežastį, kurią nurodė 

mokinys). Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko ir vėlavimo priežastis nereikšminė, 

mokytojas gali žymėti „n“. 

 

III. ATSISKAITYMO UŽ  PRALEISTAS PAMOKAS TVARKA 

15. Mokiniai, neišklausę 2/3 dalykui skirtų valandų, neturintys nei vieno dalyko pažymio, 

laikomi nesimokę to dalyko ir neatestuojami. Jeigu pamokos praleistos dėl ligos, mokiniui sudaroma 

galimybė laikyti to dalyko įskaitą. Dalyko mokytojas organizuoja įskaitą. 

16. Mokiniui, praleidusiam pamokas dėl pateisinamos priežasties, sudaroma galimybė 

atsiskaityti:  

16.1. mokinys neatvykęs į kontrolinį darbą, privalo atsiskaityti kitą pamoką arba su 

mokytoju suderintu laiku, bet ne vėliau kaip iki kito atsiskaitomojo darbo; 

 

IV. MOKINIO LAIKINAS IŠVYKIMAS 

17. Mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis:  

17.1 kai yra numatomas mokinio ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai/mokinių 

atstovai pagal įstatymą nedelsdami kreipiasi į direktorių ir pateikia prašymą (priedas Nr.1) ir/ar 

medicinos įstaigos siuntimo kopiją. 

17.2. pagal pateiktą prašymą mokinio išvykimas įforminamas mokyklos direktoriaus 

įsakymu;  

17.3. mokinys, grįžęs iš gydymo įstaigos (ligoninės, sanatorijos), per tris dienas klasės 

vadovui pateikia išrašą apie mokymosi pasiekimus;  



17.4. Mokiniui išvykus gydytis ir mokytis į sanatorinę ar ligoninės mokyklą, el. dienyne 

nežymima „n“. 

17.5. klasės vadovas informuoja dalykų mokytojus apie mokinio pasiekimus gydymosi 

laikotarpiu (išrašas apie mokinio pasiekimus laikomas gautų dokumentų segtuve raštinėje.  

17.6. mokinio gauti pažymiai įrašomi į el. dienyną tose dienose, kai mokinys mokėsi kitur, 

prie pažymio mokytojui dedant prierašą „Vertinimas iš kitos ugdymo įstaigos pagal pažymą“; 

17.7. mokytojai trimestro įvertinimą veda iš gydymo įstaigoje ir mokykloje dalyko 

pamokose gautų įvertinimų;  

17.8. jei mokinys gydymo įstaigoje kai kurių dalykų nesimokė, sudaroma galimybė 

pasirengti ir atsiskaityti, su mokytoju suderintu laiku. Atsiskaitymo įvertinimas laikomas trimestro 

(metiniu) įvertinimu ir fiksuojamas el. dienyne.  

 

V. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

18. Lankomumo apskaita: 

18.1. pagrindinė mokinių ugdymo(si) forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams 

privalomas; 

18.2. mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas 

elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje, o raide „p“ – mokiniui 

pavėlavus į pamoką; 

18.3. už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui 

atsakingas pamokas praleidęs mokinys; 

18.4. gautus tėvų/mokinių atstovų pagal įstatymą raštelius apie mokinio ligą ir kitus 

pamokas pateisinančius dokumentus 1 mokslo metus saugo klasių vadovai.  

19. Mokinių tėvai/mokinių atstovai pagal įstatymą: 

19.1. pagal  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą turi 

pareigą užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą – „tėvai/mokinių atstovai pagal 

įstatymą privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į 

mokyklą, nedelsdami informuoti mokyklą“, pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktą „vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą turi teisę ir 

pareigą rūpintis: kad būtų sudarytos sąlygos vaikui iki 16 metų mokytis“, taip pat užtikrinti mokinių 

teisę ir pareigą lankyti Mokyklą, kuri įtvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 46 straipsnio 2 

dalies 2 punktu „mokinys privalo lankyti mokyklą“.  

19.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną (iki pamokų pabaigos)  apie 

neatvykimo priežastis 10 punkte išvardintais būdais tėvai/mokinių atstovai pagal įstatymą informuoja 

klasės vadovą ar socialinį pedagogą; 



19.3. parašo raštelį pateisinantį praleistas pamokas, kurį mokinys turi pateikti klasės 

vadovui antrą dieną po atvykimo į mokyklą;  

19.4. bendradarbiauja su klasės vadovu, mokyklos vadovais, dalykų mokytojais bei 

specialistais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę pagalbą. 

Kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį; 

19.5. lanko tėvų susirinkimus; 

19.6. praleistas pamokas dėl kitų priežasčių gali pateisinti ne daugiau kaip 5 dienas per 

trimestrą, ligos atveju – pagal situaciją;  

19.7. kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai (globėjai, rūpintojai) 

nedelsdami kreipiasi į direktorių ir pateikia prašymą bei  medicinos įstaigos siuntimo kopiją;   

19.8. ne rečiau kaip kartą per savaitę patikrina vaiko lankomumą elektroniniame dienyne;                      

19.9. kviečiami atvyksta pokalbiui vaiko lankomumo problemai spręsti.  

20. Mokiniai: 

  20.1. sudarius Mokymosi sutartį, privalo laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

20.2. privalo punktualiai ir reguliariai lankyti visas ugdymo plane numatytas pamokas ir į 

jas nevėluoti; 

20.3. praleidęs pamoką (-as), sekančią dieną turi pristatyti tėvų/mokinių atstovų pagal 

įstatymą raštelį pateisinantį praleistas pamokas (išskyrus tuos atvejus, kai klasės vadovas buvo iš anksto 

informuotas kitu būdu); 

20.4. jei mokinys pamokų metu suserga, jis privalo kreiptis į mokyklos visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą (jam nesant, klasės vadovą ar socialinį pedagogą), kuris informuoja 

tėvus/mokinių atstovus pagal įstatymą, esant poreikiui organizuoja išleidimą iš pamokų.  

21. Mokinio, kuris išvyksta iš mokyklos nepasibaigus trimestrui, praleistos pamokos per 

mokslo metus neįskaičiuojamos į bendrą klasės praleistų pamokų skaičių.  

 

VI. NELANKYMO PREVENCIJA 

22. Klasės vadovas: 

22.1. kasdien kontroliuoja mokinių lankomumą ir vėlavimą; 

22.2. bendradarbiauja su klasėje dirbančiais mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais 

darbuotojais iškilusioms mokinio nelankymo problemoms spręsti;  

22.3. mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai/mokinių atstovai pagal įstatymą 

nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja socialinį 

pedagogą ir/ar mokyklos administraciją; 



22.4. renka ir tvarko praleistas pamokas pateisinančius dokumentus, paaiškinimus 

apie  mokinių praleistas pamokas, pavėlavimus; 

22.5. ne rečiau kaip du kartus per mėnesį elektroniniame dienyne pateisina mokinių 

praleistas pamokas; 

22.6. individualiai bendrauja su pamokas be pateisinamos priežasties praleidžiančiais, 

vėluojančiais mokiniais; 

22.7. prireikus konsultuojasi su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, mokyklos specialistais 

ir kt.; 

22.8. kartu su pamokas be pateisinamos priežasties sistemingai praleidinėjančių mokinių 

tėvais/mokinių atstovais pagal įstatymą, aiškinasi pamokų praleidinėjimo priežastis, kviečia tėvus/ 

mokinių atstovus pagal įstatymą ir mokinius į individualius  pokalbius, pasitarimus ir/ar Vaiko gerovės 

komisijos posėdžius; 

22.9. mokiniui neatvykus į mokyklą 5 darbo dienas iš eilės ir tėvams/mokinio atstovams 

pagal įstatymą nepranešus / pastebėjus pavienių dienų / pamokų nelankymo tendencijas bendradarbiauja 

su tėvais/mokinio atstovais pagal įstatymą ir išsiaiškina neatvykimo priežastis, esant reikalui,  kviečiasi 

tėvus/mokinių atstovus pagal įstatymą pokalbiui į mokyklą (vykusį pokalbį fiksuoja elektroniniame 

dienyne);  

22.10. mokiniui neatvykus į mokyklą 8 darbo dienas iš eilės ir tėvams/mokinių atstovams 

pagal įstatymą, nepranešus / pasikartojus pavienių dienų / pamokų nelankymo tendencijoms kviečia 

mokinio tėvus/atstovus pagal įstatymą pokalbiui dalyvaujant socialiniam pedagogui, lankomasi šeimoje 

(vykusį pokalbį fiksuoja elektroniniame dienyne);   

22.11. mokiniui neatvykus į mokyklą 10 darbo dienų iš eilės ir tėvams/mokinių atstovams 

pagal įstatymą, nepranešus inicijuoja svarstymą Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant mokinio 

tėvams/atstovams pagal įstatymą;  

22.12. tėvų susirinkimų metu pristato lankomumo suvestines, kartu su tėvais/mokinių 

atstovais pagal įstatymą analizuoja pamokų praleidimo priežastis ir priima sprendimus dėl prevencijos. 

23. Socialinis pedagogas: 

23.1. kiekvieną darbo dieną, pirmos pamokos metu, tikrina mokinių lankomumą ir pildo 

mokyklos lankomumo žiniaraštį;  

23.2. stebi mokinių lankomumą elektroniniame dienyne, bendrauja su klasių vadovais, 

aptaria klasių lankomumą, dalyvauja klasių vadovų metodinės grupės posėdžiuose; 

23.3. gavęs informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį, aptaria situaciją su klasės 

vadovu ar dalyko mokytoju, numato veiksmų planą;  

23.4. individuliai bendrauja su mokiniu (reikalui esant mokinys raštu paaiškina nelankymo 

priežastis) ir, įvertinęs mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas, planuoja 



socialinės pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones grąžinant mokinį į mokyklą; apie 

pokalbį su mokiniu elektroninio dienyno pranešimu informuoja mokinio tėvus/atstovus pagal įstatymą; 

23.5. analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais/mokinio 

atstovais pagal įstatymą ir klasės vadovu, direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kitais mokyklos 

specialistais ieško sprendimo būdų; 

23.6. esant būtinybei konsultuojasi su klasėje dirbančiais mokytojais, klasės vadovu, 

mokyklos administracija;  

23.7. raštu arba kitomis informavimo priemonėmis informuoja mokinio tėvus/mokinio 

atstovus pagal įstatymą, Vaiko teisių apsaugos skyrių ir/ar policiją, jei mokinys be pateisinamosios 

priežasties per mėnesį praleido 50 proc. pamokų; 

23.8. inicijuoja mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą mokyklos VGK dalyvaujant 

tėvams/mokinio atstovams pagal įstatymą;  

23.9. rengia dokumentus dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo 

vaikams (iki 16 metų amžiaus) nelankantiems mokyklos;  

23.10. rengia informaciją, naudojant elektroninę NEMIS informacinę sistemą apie vaikus 

(iki 16 metų amžiaus), nelankančius mokyklos;  

23.11. rengia Nelankančių pamokų ir/ar mokyklos, epizodiškai lankančių, vengiančių 

lankyti mokyklą mokinių sąrašą ir kiekvieną mėnesį įtraukia į stebimų mokinių sąrašą klasės vadovo 

pateiktą ar paties pastebėtą mokinį ir teikia  prevencinę pagalbą bei stebi jo individualią pažangą iki 

mokslo metų pabaigos.  

 24. Mokytojai dalykininkai: 

  24.1. tą pačią dieną privalo pažymėti elektroniniame dienyne mokinių praleistas pamokas 

ir pavėlavimus;  

  24.2. susirgus mokiniui pamokos metu, nukreipia jį pas sveikatos priežiūros specialistą (jei 

tuo metu jis yra mokykloje) ar klasės vadovą, socialinį pedagogą, jiems nesant – pas mokyklos 

administraciją;  

24.3. mokiniui pabėgus iš pamokos, nedelsiant sms žinute informuoja socialinį pedagogą 

ir/ar klasės vadovą; 

 24.4. pastebėjęs problemą dėl mokinio lankomumo (pvz., neatvyksta į atsiskaitomuosius 

darbus, išeina iš mokomo dalyko pirmų ar paskutinių pamokų ir pan.) situaciją aptaria su mokiniu, 

informuoja klasės vadovą ir mokinio tėvus/mokinio atstovus pagal įstatymą pastaba elektroniniame 

dienyne, skiltyje „Pastabos / Pagyrimai“;  

24.5. pastebėjęs, jog mokinys neatvyksta į jo pamokas (nors ir pamokos pateisintos) ir 

krinta mokymosi pažanga,  ne vėliau kaip po mėnesio aptaria su mokiniu, informuoja klasės vadovą; 



24.6. tiesiogiai atsakingas už lankomumo apskaitą, kontrolę per pamoką, 

bendradarbiavimą su klasės vadovu, socialiniu pedagogu ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui.  

25. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

25.1. analizuoja klasės vadovo, dalykų mokytojų sukauptą medžiagą apie pamokas 

praleidžiančius mokinius, bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, 

dalyvauja priimant sprendimus; 

25.2. inicijuoja mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą mokyklos VGK dalyvaujant 

tėvams/mokinio atstovams pagal įstatymą;  

25.3. vykdo lankomumo tvarkos aprašo priežiūrą. 

 26. Mokinių, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties, svarstymo etapai: 

26.1. Mokiniui nuolat vėluojant į pamokas: 

26.1.1. mokiniui pavėlavus į pamoką be pateisinamos priežasties, mokytojas 

elektroniniame dienyne žymi „p“. Individualus pokalbis su mokiniu; 

26.1.2. kartojantis tokiam elgesiui mokytojas informuoja klasės vadovą, kuris pastabą įrašo 

į elektroninį dienyną, užpildo „Drausmės pažeidimo pažymą“, informuoja mokinio tėvus/atstovus pagal 

įstatymą ir socialinį pedagogą. Klasės vadovas vykdo pokalbius su mokiniu, jo tėvais/atstovais pagal 

įstatymą. Reikalui esant pokalbiuose dalyvauja socialinis pedagogas; 

  26.1.3. nuolat vėluojant į pamokas mokinio elgesys svarstomas VGK posėdyje, 

informuojant mokinio tėvus/atstovus pagal įstatymą. 

27.2. Pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties: 

27.2.1. praleidus 1 nepateisintą pamoką per savaitę - klasės vadovas informuoja mokinio 

tėvus/atstovus pagal įstatymą. Individualus pokalbis su mokiniu, skiriamas žodinis įspėjimas;  

27.2.2. praleidus 7 nepateisintas pamokas per savaitę – klasės vadovas informuoja tėvus/ 

mokinio atstovus pagal įstatymą ir socialinį pedagogą, užpildo „Drausmės pažeidimo pažymą“. 

Vykdomi pokalbiai su mokiniu, jo tėvais/atstovais pagal įstatymą, esant reikalui lankomasi namuose; 

27.2.3. praleidus 50 proc. nepateisintų pamokų per mėnesį – klasės vadovas informuoja 

socialinį pedagogą, mokinys svarstomas VGK posėdyje, kviečiami mokinio tėvai/atstovai pagal 

įstatymą; 

27.2.4. jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau praleidinėja pamokas be 

pateisinamos priežasties, socialinis pedagogas informuoja seniūniją ir/ar VTAS, įtraukia mokinį į 

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS). 

27.2.5. jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau praleidinėja pamokas be 

pateisinamos priežasties mokykla kreipiasi į rajono savivaldybės VGK dėl minimalios ir vidutinės 

priežiūros priemonės taikymo vaikui. 

 



VII. LANKOMUMO PREVENCIJA   

28. Mokinys privalo lankyti visas pamokas.  

  29. Mokinys negali praleisti nė vienos pamokos be pateisinamosios priežasties.  

30. Mokiniui, blogai lankančiam ar nelankančiam mokyklos, taikomos šios prevencinės 

priemonės:  

30.1. jei mokinys per mėnesį praleidžia ne daugiau kaip 7 pamokas be pateisinamosios 

priežasties, prevencines priemones vykdo klasės vadovas:  

30.1.1. mokinys raštu paaiškina priežastis ir atiduoda klasės vadovui su tėvų/mokinio 

atstovų pagal įstatymą parašais;  

30.1.2. sudaro klasės vadovo ir mokinio rašytinį pasižadėjimą dėl pamokų lankymo.   

30.2. jei mokinys per savaitę praleidžia 7 ir daugiau pamokų be pateisinamosios  

priežasties, klasės vadovas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį ir kartu aptaria prevencines 

priemones;  

30.2.1. mokinys raštu paaiškina dėl pamokų praleidimo;  

30.2.2. numatomos prevencinės priemonės;  

30.2.3. mokiniui skiriamas bandomasis laikotarpis;  

30.2.4. socialinis pedagogas informuoja vengiančio mokyklą lankyti mokinio 

tėvus/atstovus pagal įstatymą elektroninio dienyno pranešimu, tėvams neprisijungus – telefonu;  

30.3. Mokinys po bandomojo laikotarpio praleidęs 7 ir daugiau pamokų be pateisinamosios  

priežasties svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant klasės vadovui ir tėvams/ 

mokinio atstovams pagal įstatymą. Mokinys, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti svarstomas be tėvų; 

30.4.  VGK priima sprendimą dėl pagalbos teikimo ar/ir nuobaudų skyrimo. 

30.4. Įvertinusi situaciją, Vaiko gerovės komisija:  

30.4.1. mokinį, sistemingai praleidžiantį pamokas, gali siūlyti svarstyti direkciniame 

posėdyje, dalyvaujant mokiniui, jo tėvams/mokinio atstovams pagal įstatymą, klasės vadovui bei 

mokyklos administracijai;  

30.4.2. apie mokinį iki 16 metų dėl pamokų ar mokyklos nelankymo praneša Prienų miesto 

savivaldybės atitinkamoms institucijoms;   

30.4.3. mokiniui, turinčiam 16 metų, siūlo pasirinkti kitą mokymosi formą.  

31. Mokiniui dažnai praleidžiant ir pateisinant pamokas dėl kitų priežasčių (per du 

mėnesius) bei pastebėjus mokinio asmeninės pažangos kritimą, nelankytų pamokų pateisinimo priežastis 

analizuoja socialinis pedagogas ir klasės vadovas bendradarbiaudami su šeima.  

32. Jei mokinys per mėnesį praleidžia 50 proc. pamokų be pateisinamosios priežasties, 

socialinis pedagogas parengia informaciją apie atliktą darbą bei taikytas poveikio priemones ir raštu 

informuoja mokinio tėvus/atstovus pagal įstatymą ir Vaiko gerovės komisijos pirmininką.  



33. Kartą per trimestrą analizuojamas kiekvienos klasės lankomumas, nelankymo 

priežastys Mokytojų tarybos posėdyje.   

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

34. Klasių vadovai mokinius su šiuo tvarkos aprašu supažindina kiekvienais mokslo metais 

pirmąją rugsėjo mėnesio savaitę. 

35. Tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne. 

_______________________________ 

  



Priedas Nr. 1 

 

 

 

Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas, telefonas, e-paštas 

 

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 

Direktorei Audronei Vaicekauskienei 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO 

 

20...... m. ..................... mėn. ......... d.  

Pakuonis 

 

          

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters ..................................................................................................,  
                     (vardas, pavardė)           

                

kuris(-i)  mokosi ................ klasėje, praleistas ugdymo dienas dėl ligos nuo ........................................  
            (data) 

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

                                                                          

 

 

 .......................................                                                        ................................................................... 
          (Parašas)                                                                  (Vardas, Pavardė)  

 

 

 


