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UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ 

 

LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Utenos Vyturių  progimnazijos (toliau – Mokyklos) mokinių lankomumo apskaitos ir 

mokyklos nelankymo prevencijos tvarka (toliau Tvarka) parengta vadovaujantis dokumentais, 

reglamentuojančiais švietimo veiklą: LR Švietimo įstatymu, LR vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymu, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, 

Psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu,  Bendraisiais socialinės pagalbos teikimo 

nuostatais, Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymu.  

2. Ši Tvarka reglamentuoja klasių vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, 

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

ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją. 

3. Tvarka nustato mokinių lankomumo Utenos Vyturių progimnazijoje apskaitą ir 

prevencines poveikio priemones, padedančias mažinti Mokyklos nelankymą ir įgyvendinti mokinių 

teisę į mokslą.  

4. Tvarkos tikslas –  didinti mokymo (si) motyvaciją, siekiant gerinti ugdymo kokybę. 

Tvarkos uždaviniai: 

4.1. vykdyti mokinių Mokyklos nelankymo prevenciją; 

4.2. užtikrinti mokinių teisės į mokslą įgyvendinimą. 

5. Vartojamos sąvokos: 

Mokyklos nelankantis mokinys – tai mokinys, kuris dėl įvairių priežasčių visiškai 

nelanko mokyklos arba be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidžia daugiau kaip 75 proc. 

pamokų. 

Mokyklą nereguliariai lankantis mokinys – tai mokinys, kuris per mėnesį be 

pateisinamos priežasties praleidžia nuo 50 iki 75 proc. pamokų. 

Mokyklą patenkinamai lankantis mokinys – tai mokinys, kuris per mėnesį be 

pateisinamos priežasties praleidžia nuo 30 iki 50 proc. pamokų. 

 

II. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

6. Mokinys: 

6.1. privalo lankyti mokyklą, nes pagrindinė   ugdymo forma mokykloje yra pamoka; 

6.2. privalo laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją; 

nepateikęs sveikatos pažymėjimo iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. negali lankyti kūno kultūros 

pamokų; 



6.3. praleidęs pamokas ne vėliau kaip per 2 dienas pateikia klasės vadovui pateisinantį 

dokumentą (raštu arba el. dienyne pranešimu): 

6.3.1. praleidęs 1-3 dienų pamokas iš eilės gali pateisinti tėvų parašytu paaiškinimu  

(raštu, pranešimu el. dienyne); 

6.3.2. praleidęs daugiau nei 3 dienas iš eilės turi pristatyti gydytojo pažymą; 

6.4. per mėnesį tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti iki 3 mokinio praleistų dienų; 

6.5. iš anksto žinodamas apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, olimpiados, renginiai, 

šeimyninės aplinkybės ar kita) praneša (pats arba tėvai) apie tai klasės vadovui ir dėstantiems 

mokytojams, gauna užduotis savarankiškam darbui, susitaria dėl atsiskaitymo laikotarpio; 

6.6. mokiniui susirgus, tėvai (globėjai), pagal galimybes, tą pačią dieną apie neatvykimą 

į pamokas informuoja klasės vadovą arba soc. pedagogą  (raštu, pranešimu el. dienyne ); 

6.7. iš pamokų mokinys gali išeiti tik turėdamas raštišką tėvų, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistės leidimą, kurį pateikia klasės vadovui, soc. pedagogui arba direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui, direktoriui. 

6.8. iš pamokų mokinį gali išleisti klasės vadovas, socialinis pedagogas, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, direktorius, jeigu gavo tėvų prašymą raštu, el. žinutę el. dienyne,  telefonu. 

7. Klasės vadovas: 

7.1. ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę patikrina praleistas mokinių pamokas 

elektroniniame 

dienyne; 

7.2. 1-8 klasių vadovas surenka iš mokinių praleistas pamokas pateisinančius 

dokumentus ir 

fiksuoja elektroniniame dienyne, nurodo, dėl kokios priežasties pamokos buvo 

praleistos; 

7.3. nesulaukęs informacijos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) apie vaiko neatvykimą į 

mokyklą, kitą 

dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis; 

7.4. pastebėjęs, kad mokinys praleido pamokas, nedelsdamas informuoja apie tai 

mokinio tėvus; 

7.5. gavęs informaciją apie kurio nors mokinio pamokų nelankymą ir vėlavimą į 

pamokas, aptaria lankomumo gerinimo strategiją su klasėje dirbančiais mokytojais; jei reikia, 

inicijuoja klasėje dirbančių mokytojų susirinkimą, į kurį gali būti kviečiami ir nelankantys mokiniai 

kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais); 

7.6. jei mokinys dažnai (kelis kartus per savaitę) praleidžia pamokas be pateisinamos 

priežasties, informuoja apie tai socialinį pedagogą, aptaria priemones mokinio lankomumui gerinti; 

7.7. kai mokinys be pateisinamos priežasties pakartotinai praleidžia pamokas, klasės 

vadovas 

mokinį kartu su tėvais kviečia pokalbio pas socialinį pedagogą; 

7.8. esant reikalui, individualiai arba su socialiniu pedagogu, lankosi auklėtinio 

namuose; 

7.9. tėvų susirinkimų metu pristato lankomumo suvestinės rezultatus, individualiai su 

tėvais analizuoja pamokų praleidimo priežastis. 

 

 



8. Dalyko mokytojas: 

8.1. vadovaudamasis elektroniniame dienyne esančiais nurodymais žymi pamokose 

nedalyvaujančius mokinius po kiekvienos pamokos (esant kompiuterių tinklo trukdžiams – tą pačią 

dieną ne vėliau kaip iki 20.00 val.); 

8.2. informuoja klasės vadovą apie mokinius, linkusius praleisti (du kartus iš eilės ar 

kontrolinių darbų) pamokas; aptaria lankomumo gerinimo būdus; 

8.3. mokiniui, praleidusiam pamokas, kurių metu buvo tikrinamos žinios, skiria 

atsiskaitymo laikotarpį, užduotis ir įvertina jo žinias; 

8.4. pakvietus klasės vadovui, dalyvauja klasės tėvų ar klasės dėstančių mokytojų 

susirinkime, sprendžiant iškilusias problemas, tarp jų ir lankomumo; siūlo problemų sprendimo 

būdus; 

8.5. esant reikalui, kviečia pokalbio mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

9. Tėvai (globėjai, rūpintojai): 

9.1. atsako už vaiko pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos 

lankymą 

LR Švietimo įstatyme nustatyta tvarka; 

9.2. mokinių tėvai supažindinami su mokyklos Lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos 

tvarka visuotinio susirinkimo, klasių tėvų susirinkimų metu, individualiai, mokyklos 

internetinėje svetainėje; 

9.3. iš anksto arba tą pačią dieną informuoja klasės vadovą raštu/telefonu/ elektroniniu 

paštu/ 

žinute e-dienyne apie vaiko neatvykimą į mokyklą, nurodo priežastis; 

9.4. gydytojams skyrus ilgalaikį arba sanatorinį mokinio gydymą, tėvai nedelsiant 

kreipiasi į 

mokyklos vadovus, pateikdami prašymą mokyklos direktoriui ir medicinos įstaigos 

siuntimo 

kopiją; 

9.5. išveždami vaiką į ilgesnę kaip 3 dienų kelionę, iš anksto kreipiasi į mokyklos 

direktorių, rašydami prašymą išleisti iš pamokų ir  nurodydami išvykos trukmę; 

9.6. pasirūpina, kad klasės vadovui  laiku būtų pristatytas praleistas pamokas 

pateisinantis dokumentas arba informaciją pateikia žinute elektroniniame dienyne; 

9.7. savo parašytu paaiškinimu gali pateisinti 3 iš eilės dienų vaiko praleistas pamokas, 

bet ne daugiau kaip 15 dienų per trimestrą; 

9.8. informuoja klasės vadovą apie gyvenamosios vietos ar telefono numerių 

pasikeitimus; (konfidencialumas yra klasės vadovo, dalyko mokytojo, soc. pedagogo 

atsakomybėje). 

9.9. bendradarbiauja su mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui, klasės vadovu, 

mokytojais, kitais specialistais, sprendžiant vaiko ugdymosi ir lankomumo klausimus. 

10. Socialinis pedagogas: 

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

vadovu, 



įvertina mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas, numato 

veiksmų planą; 

10.2. konsultuojasi su klasėje dirbančiais mokytojais ir prireikus rekomenduoja mokinį 

mokyklos 

psichologui; 

10.3. dirba individualiai su mokiniu bei jo šeima; 

10.4. prireikus individualiai arba su klasės vadovu lankosi mokinio namuose; 

10.5. inicijuoja tėvų įtraukimą į pagalbos vaikui teikimo procesą; 

10.6. koordinuoja tarpžinybinės pagalbos teikimą mokiniui; 

10.7. raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus), Vaiko teisių apsaugos tarnybą, 

Švietimo skyrių, 

jei mokinys nereguliariai lanko mokyklą ir be pateisinamos priežasties per mėnesį 

praleido daugiau nei 50 proc. pamokų; 

10.8. inicijuoja lankomumo problemos aptarimą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje; 

10.9. rengia dokumentus dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių 

taikymo rajono savivaldybės švietimo skyriui, jei mokinys nelanko mokyklos. 

 

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

11. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

11.1. dėl mokinio ligos, pristačius medicininę pažymą apie ligą; 

11.2. gavus iš tėvų pranešimą (raštu ar el. dienyne) apie ne daugiau kaip už tris iš eilės 

dėl ligos praleistas dienas; 

11.3. dėl tikslinių išvykų: 

11.3.1.dėl iškvietimų į policijos komisariatą, nepilnamečių reikalų inspekciją; 

11.3.2. kai mokinys atstovauja mokyklai (miestui, respublikai) olimpiadose, 

konkursuose, konferencijose, varžybose ir kituose renginiuose mokyklos direktoriaus įsakymu; 

11.3.3. kartu su tėvais išvyksta į pažintinę- poilsinę kelionę, apie tai informavę 

mokyklos direktorių ir gavę jo sutikimą; 

11.4. kai oro temperatūra -20°C ar žemesnėse, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, 

esant -25°C temperatūrai 6-8 klasių mokiniai; 

11.5. dėl kitų priežasčių, kurių svarbą nustato klasės vadovas. 

IV. ATSISKAITYMO UŽ PRALEISTAS PAMOKAS TVARKA 

12. Mokinys, praleidęs be pateisinamos priežasties 2/3 dalykui skirtų valandų laikomas 

nesimokęs to dalyko ir neatestuojamas. 

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

atsiskaityti: 

13.1. mokinys neatvykęs į kontrolinį darbą, privalo atsiskaityti mokytojo nurodytu laiku, 

bet  

neatvykęs mokytojo nurodytu laiku, yra vertinamas nepatenkinamu pažymiu. 

V. PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJA 

14. Klasės vadovas rugsėjo mėnesį pasirašytinai supažindina mokinius ir tėvus su šios 

tvarkos nuostatomis. 

15. Klasės vadovas vykdo pamokų nelankymo prevenciją: 



15.1. mokiniui praleidus pamokas ar pavėlavus, išsiaiškina su mokiniu pavėlavimų ar 

neatvykimo į pamokas priežastis, reikalui esant pasitelkia į pagalbą mokyklos psichologą ir 

socialinį pedagogą; 

15.2. jei mokinys per mėnesį praleidžia ne daugiau kaip 5 pamokas be 

pateisinamosios priežasties arba / ir pavėluoja daugiau kaip 5 kartus, tai: 

15.2.1. klasės vadovas apie tai informuoja tėvus; 

15.2.2. mokinys raštu paaiškina priežastis ir atiduoda klasės vadovui su tėvų 

(globėjų) parašais; 

15.2.3. sudaro klasės vadovo ir mokinio rašytinę sutartį dėl pamokų lankymo. 

15.3 Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 5 pamokas be pateisinamosios 

priežasties arba pavėluoja daugiau kaip 5 kartus: 

15.3.1. klasės vadovas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį ir kartu 

aptaria prevencines priemones; 

15.3.2. mokinys raštu pasiaiškina dėl pamokų praleidimo; 

15.3.3. socialinis pedagogas informuoja vengiančio mokyklą lankyti mokinio tėvus; 

15.3.4. lankomumui nepagerėjus, klasės vadovas informuoja mokyklos direktorių. 

15.4. Mokiniui pakartotinai per mėnesį praleidus daugiau kaip 5 pamokas be 

pateisinamosios priežasties, socialinis pedagogas kviečia pokalbiui mokinį su tėvais (globėjais, 

rūpintojais); 

15.4.1. mokiniui ir toliau praleidinėjant be priežasties pamokas ir/ ar vėluojant, jis 

kviečiamas į mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdį kartu su tėvais: 

15.4.2. mokiniui ir toliau nelankant mokyklos, socialinis pedagogas parengia 

informaciją apie atliktą prevencinį darbą bei taikytas poveikio priemones ir teikia siūlymą rajono 

savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriui dėl vaiko minimalios ar 

vidutinės priežiūros priemonių taikymo. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir socialinis pedagogas sistemingai teikia 

informaciją Vaikų teisų apsaugos, savivaldos ir teisėsaugos institucijoms apie vaikus, vengiančius 

privalomo mokslo, ir kartu imasi priemonių, kurios skatintų vaikus nuolat lankyti mokyklą. 

17. Klasių vadovai, socialinis pedagogas ir 5–8 klasių mokiniai turi būti pasirašytinai 

susipažindinti su Utenos Vyturių progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos 

nelankymo prevencijos tvarka. 

18. Mokinių tėvai supažindinami su Utenos Vyturių progimnazijos mokinių lankomumo 

apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka visuotinio susirinkimo bei klasių tėvų 

susirinkimų metu. 

19. Tvarka gali būti keičiama ir papildoma mokyklos bendruomenės narių iniciatyva. 

___________________ 


