
 

 

                                                                                             PATVIRTINTA  

                 Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos  

                 direktoriaus 2022 m. spalio 4 d.  

                                                                                              įsakymu Nr. V-253 

 

 

ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYKLOS LANKOMUMO 

APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių mokyklos lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijostvarkos aprašas (toliau- 

Tvarkos aprašas) progimnazijoje nustato už mokyklos nelankymo apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos priemonių taikymo tvarką atsakingus asmenis,  jų funkcijas, veiklos koordinavimą.  

2. Mokyklos nelankymo prevencijos tikslas – ugdyti mokinių atsakomybę už pamokų lankymą, 

sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstųmokyklos nelankymo problemas.  

3. Ši Tvarka reglamentuoja mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), dalykų mokytojų, klasių 

vadovų, socialinių pedagogų, Vaiko gerovės komisijos veiklą, užtikrinant mokinių mokyklos 

lankomumą, vykdant jos nelankymo prevenciją.  

4. Vartojamos sąvokos: 

4.1.mokyklos nelankantys mokiniai – mokiniai be pateisinamos priežasties per mėnesį 

praleidę daugiau kaip 50 procentų pamokų; 

4.2. pamokų nelankantys mokiniai – mokiniai be pateisinamos  priežasties praleidžiantys 

pavienes pamokas; 

4.3. mokyklą vengiantys lankyti mokiniai – mokiniai be pateisinamos priežasties per mėnesį 

praleidę 10 ir daugiau pamokų (bet ne daugiau kaip 50 procentų visų pamokų); 

4.4. Vaiko gerovės komisija – komisija, organizuojanti ir koordinuojanti prevencinį darbą, 

švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, švietimo 

programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir atliekanti kitas su 

vaiko gerove susijusias funkcijas. 

5. Kitos, Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

LANKOMUMO APSKAITA 

 

6. Mokyklos (pamokų) lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne, vadovaujantis 

elektroninio dienyno tvarkymo nuostatomis.   

7. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

7.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją: 

7.1.1. pristačius tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą pateisinamąjį dokumentą (arba pateikus įrašą 

elektroniniame dienyne). Dėl ligos tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip 10 

mokymosi dienų per mėnesį. Tėvai gali teisinti 5 darbo dienas iš eilės apie vaiko ligą iš anksto arba 

tą pačią neatvykimo (sirgimo) dieną informavę klasės vadovą. Jei yra būtinybė pratęsti sirgimo 

terminą (nuo 6 ir daugiau dienų) šeima kreipiasi į gydytojus ir apie tai informuoja klasės vadovą. 
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Kilus abejonei dėl piktnaudžiavimo, klasės vadovas gali paprašyti ligą patvirtinančio fakto išrašo iš 

www.esveikata.lt portalo; 

7.2. dėl tikslinių iškvietimų (į kitas institucijas, pateikus iškvietimą įrodantį dokumentą);  

7.3. dėl kitų svarbių priežasčių: 

7.3.1. ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano, šalčio, karščio ar pan.;   

7.3.2. dėl artimųjų mirties ar kitų itin svarbių priežasčių, pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) 

neatvykimą į pamokas pateisinantį dokumentą (prieš tai informavus klasės vadovą ar socialinį 

pedagogą telefonu); 

7.3.3. dėl mokinio atstovavimo mokyklai, olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose ar 

kituose renginiuose (vadovaujantis mokyklos direktoriaus įsakymu); 

7.3.4. Rekomenduojama tėvams vaikų pažintines-poilsines keliones organizuoti mokinių atostogų  

metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis, kadangi vaiko atostogos pamokų (įskaitant ir kultūrinę-

pažintinę veiklą) metu nedera su tinkamu jo teisės bei pareigos mokytis įgyvendinimu. Mokiniui 

išvykstant kelioms dienoms į pažintinę / poilsinę kelionę pamokų metu, tėvai ne vėliau kaip prieš 3 

darbo dienas dėl mokinio neatvykimo į progimnaziją turi pateikti pranešimą (2 priedas ) klasės 

vadovui. Mokinys, išvykdamas į kelionę, įsipareigoja savarankiškai mokytis praleistas temas ir 

grįžęs per 10 darbo dienų atsiskaityti, iš anksto susitaręs su dalykų mokytojais.  

8. Tvarkos aprašo 7 punkte nustatytais atvejais laiku nepateikus pateisinamo dokumento, praleistos 

pamokos laikomos nepateisintomis. 

9. Mokiniui prieš išvykstant gydytis ir mokytis į sanatorinę mokyklą, tėvai (globėjai, rūpintojai) 

pateikia laisvos formos prašymą mokyklos direktoriui, kuriame nurodo gydymo įstaigą ir gydymosi 

joje laikotarpį. 

 

III SKYRIUS 

 PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ  PAMOKŲ IR MOKYKLOS 

LANKOMUMĄ 

 

10. Mokiniai:  

10.1. laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų;   

10.2. praleidę pamokas, kitą darbo dieną klasės vadovui (jam nesant – socialiniam pedagogui) 

pateikia praleistas pamokas pateisinantį dokumentą;   

10.3. dėl nepateisintai praleistų pamokų klasės vadovui (jam nesant – socialiniam pedagogui) 

pateikia rašytinį paaiškinimą;  

11. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai): 

11.1. užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio 

lankomumo ir ugdymo(si) klausimus;  

11.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną (prieš pirmą pamoką) apie 

neatvykimo priežastis informuoja klasės vadovą (jam nesant – socialinį pedagogą) elektroninio 

pašto, elektroninio dienyno pranešimu, tėvų (globėjų, rūpintojų) skambučiu ar žinute; 

11.3. pateikia informaciją raštu apie vaiko neatvykimo į mokyklą priežastis elektroninio dienyno 

pranešimu pagal formą, esančią 1 priede; 

11.4. pateikia fizinio ugdymo mokytojui informaciją raštu apie atleidimo nuo fizinio ugdymo 

pamokų po ligos poreikį, nurodant atleidimo priežastį ir laikotarpį; 

11.5. kontroliuoja vaiko pamokų lankomumą: kiekvieną dieną susipažįsta su vaiko lankomumo ir 

ugdymo(-si) pasiekimų rezultatais elektroniniame dienyne;  



3 

 

 

11.6. bendradarbiauja su klasės vadovu, mokytojais bei pagalbos mokiniui specialistais, socialiniu 

pedagogu: lankosi tėvų susirinkimuose, kviečiami atvyksta į individualius pokalbius su mokyklos 

vadovais, pedagogais, klasės vadovu ir kt.;   

11.7. kviečiami kartu su vaiku dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

11.8. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, 

apie tai operatyviai informuoja klasės vadovą; 

12. Mokytojai:   

12.1. Kiekvienos savo dalyko pamokos pradžioje (ne vėliau kaip po 15 min.) pažymi 

elektroniniame dienyne ir socialinių pedagogų pabendrintoje mokinių lankomumo formoje į 

pamokas neatvykusius ir/ar pavėlavusius mokinius;  

12.2. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, mokyklą vengiančiais lankyti ir mokyklos 

nelankančiais mokiniais;   

13. Klasės vadovas:  

13.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (ir tėvams, globėjams, rūpintojams nepranešus), apie tai 

nedelsiant informuoja tėvus, socialinį pedagogą, esant reikalui, mokyklos administraciją, išsiaiškina 

mokinio neatvykimo priežastis; 

13.2. renka informaciją ir pateisinančius dokumentus apie mokinių praleistas pamokas;   

13.3. apie praleistas pamokas pateisinančią informaciją į elektroninį dienyną ir socialinių pedagogų 

pabendrintą mokinių lankomumo formą įrašo kiekvieną dieną; 

13.4. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais, 

rūpintojais), tariasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo poreikio, individualaus ugdymo plano 

sudarymo; 

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

dienyno, (1 kartą per savaitę) pateikia mokinio lankomumo ir ugdymosi ataskaitas;  

13.6. rengia ir socialiniam pedagogui teikia praėjusio mėnesio ataskaitas ( ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas) apie auklėjamosios klasės mokinių pamokų lankomumą ir taikytas prevencines 

priemones per mėnesį;  

13.7. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus. Pamokas pateisinančius dokumentus sega į klasei 

skirtą bylą, kurie saugomi iki kitų mokslo metų pradžios;  

13.8. individualiai dirba su pamokų (mokyklos) nelankančiais ar į jas vėluojančiais mokiniais ir jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais);  

13.9. kartu su pamokų (mokyklos) nelankančių mokinių tėvais aiškinasi pamokų praleidimo 

priežastis, kviečia tėvus į individualius pokalbius, pasitarimus;  

13.10. vaiko gerovės komisijos pirmininko pavedimu, rengia pažymas apie auklėtinį, nelankantį 

pamokų (mokyklos): nurodo praleistų pamokų skaičių, priežastis, taikytas prevencines ar kitokias 

poveikio priemones, pasiektus rezultatus; 

13.11. koordinuoja kultūrinių, meninių, pažintinių, kūrybinių, sportinių, praktinių, socialinių, 

prevencinių, vertybinių nuostatų ugdymo ir kitai ugdomajai veiklai, kitiems projektams vykdyti 

mokiniams skiriamų mokymosi dienų lankomumo apskaitą; 

13.12. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų mokiniui, siekiančiam pagerinti 

mokymosi pasiekimus, siūlomi įvairūs švietimo pagalbos būdai: mokytojai diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo turinį dalykų pamokose; progimnazijoje teikiamos individualios ir 

grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos po pamokų pagal iš anksto skelbiamą grafiką; 5-8 klasių 

mokiniams  sudaromos sąlygos paruošti namų darbus, konsultuojant mokytojui namų darbų ruošos 

centre, pradinių klasių mokiniams - visos  dienos mokyklos klasėje/grupėje/ ar popamokinės 

priežiūros grupėse; organizuojama pačių mokinių tarpusavio pagalba pamokose ir po jų; esant 
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poreikiui, gavus tėvų sutikimą, teikiamos specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, 

psichologo, karjeros specialisto konsultacijos. 

14. Mokyklos socialinis pedagogas: 

14.1. kiekvieną dieną stebi pabendrintoje mokinių lankomumo formoje ir elektroniniame dienyne, 

analizuoja mokinių pamokų (mokyklos) lankomumą, pamokų nelankymo priežastis;   

14.2. kiekvieno mėnesio pradžioje ( ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) su klasių vadovais aptaria 

praėjusio mėnesio klasės pamokų lankomumo ataskaitas, planuoja (pagal poreikį) priemones 

lankomumui gerinti;   

14.3. nedelsiant kviečia klasės vadovą, pamokų nelankantį (ar į jas vėluojantį) mokinį pokalbio ir 

analizuoja klasės vadovo, dalykų mokytojų pateiktą medžiagą apie pamokų nelankančius mokinius, 

bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais, padeda mokiniui ir jo tėvams (globėjams, 

rūpintojams) spręsti problemas;  

14.4. mokyklos nustatyta tvarka (kartą per mėnesį, pusmetį, metus) ataskaitą apie mokinių 

lankomumą ir taikytas prevencines priemones pateikia Administracijos posėdyje; 

14.5. kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija vertina praleistų pamokų statistiką, analizuoja 

pamokų praleidimo priežastis, taikytų prevencinių priemonių veiksmingumą. Inicijuoja mokinio, be 

pateisinamos priežasties praleidusio daugiau nei 10 pamokų svarstymą mokyklos Vaiko gerovės 

komisijoje, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams);   

14.6. raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), jei mokinys be pateisinamos priežasties 

per mėnesį praleido daugiau nei 50 procentų pamokų; 

14.7. mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininko (ar mokyklos vadovo) pavedimu rengia 

pažymas apie mokinį, nelankantį pamokų (mokyklos). Jose analizuoja praleistų pamokų priežastis, 

įvertina iki tol teiktos pagalbos vaikui intensyvumą ir veiksmingumą, nurodo taikytas prevencines 

ar kitokias poveikio priemones, vertina jų poveikį mokiniui;  

14.8. atlieka kitas funkcijas, reglamentuotas mokyklos socialinio pedagogo pavyzdiniame 

pareigybės apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro. 

14.9. užtikrina, kad į Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą 

(toliau – NEMIS) būtų įrašyti mokiniai, be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidę daugiau nei 

50 procentų pamokų;  

15. Išskirtiniais atvejais, jei šeima nebendradarbiauja su mokykla ir įtariama, kad vaikui trukdoma 

mokytis, mokykla pasilieka teisę kreiptis į policiją, Šiaulių miesto vaiko teisių apsaugos skyrių. 

Mokyklai, išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, mokyklos direktorius 

kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonių ar vidutinės 

priežiūros priemonių skyrimo (kai mokinys yra įrašytas NEMIS). 

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos  tinklapyje.   

17. Klasių vadovai supažindina tėvus (globėjus, rūpintojus) su Tvarkos aprašu tėvų susirinkimo 

metu arba pranešimu elektroniniame dienyne (su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę). 

 

___________________________________ 
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 Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinių 

lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo  

   1 priedas 

 
 

 

 
 

  ___________________________________________________________ 

   (tėvų(globėjų) vardas, pavardė) 

 

   

   ___________________________________________________________ 
(adresas) 

 

  ___________________________________________________________ 
(telefonas) 

 

 

 

INFORMACIJA APIE PRALEISTAS PAMOKAS 

 

           Mano sūnus/dukra .....................................................................................................................,  

............. klasės mokinys(ė) 20......m. .................................mėn. .................d. nebuvo 

.............................................pamokose(oje), nes .................................................................................. 

    (praleistų pamokų skaičius)                                                                                                      (nurodyti neatvykimo į pamokas priežastį) 

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

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

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

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

 

Tėvas/mama/globėjas ........................................................................                ................................... 
  (vardas, pavardė)                                         (parašas) 
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Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinių  

lankomumo apskaitos ir mokyklos  

nelankymo prevencijos tvarkos aprašo  

 2 priedas 

PRANEŠIMAS 

20___-___-___ 

Šiauliai 

 Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters .................................................................................., 

...........klasės mokinio (-ės), praleistas pamokas, dėl išvykimo su tėvais į pažintinę/poilsinę kelionę  

nuo 20.........m. .................................... mėn.......d. iki 20.....m. .....................................mėn. ....... d. 

imtinai. Patvirtinu, kad man žinoma, kad siekiant tinkamo vaiko teisės bei pareigos mokytis 

įgyvendinimo, progimnazija rekomenduoja tėvams vaikų pažintines-poilsines keliones organizuoti 

mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis. 

 Mokinys (-ė), savarankiškai pasiruošęs(-usi), atsiskaitys už praleistų pamokų temas dalykų  

mokytojams per 2 savaites.  

_____________________                                                                            

__________________________ 

(parašas)                                                                                                  (tėvų(globėjų/rūpintojų) 

vardas, pavardė) 

Suderinta                                                                              Suderinta 

Klasės vadovas                                                                    Skyriaus vedėjas 

______________________                                                 __________________________ 

(parašas)                                                                                 (parašas) 

  

___________________________                                   ______________________________ 

(vardas, pavardė)                                                                               (vardas, pavardė) 

_______________________________                            _________________________ 

(data)                                                                                                 (data) 

 


