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JONIŠKIO „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO 

PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                   1. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir 

nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-515 „Dėl nesimokančių vaikų ir mokyklos 

nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 

patvirtintu Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-

950 patvirtintu Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu bei Joniškio rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. A-911 patvirtintu Joniškio rajono 

savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos 

ir  mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu. 

      2. Šis Aprašas reglamentuoja mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui, socialinio pedagogo, klasių vadovų, dalykų mokytojų veiklą gerinant mokinių pamokų 

lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją. 

      3. Aprašas nustato mokinių lankomumo mokykloje apskaitą ir prevencijos poveikio 

priemones mokyklos nelankymui mažinti bei padedančias mokiniui įgyvendinti teisę į mokslą. 

      4.  Tvarkos tikslai: 

4.1. gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę; 

4.2. vykdyti mokyklos nelankymo prevenciją; 

4.3. nustatyti bendrus pamokų lankomumo apskaitos kriterijus mokykloje. 

      5. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

Nesimokantys vaikai – neįregistruotas mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio 

deklaruota gyvenamoji vieta yra Joniškio rajono savivaldybėje, arba, vaikas, įrašytas į 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Joniškio miesto savivaldybėje. 

Nelankantys mokyklos vaikai – įregistruoti mokinių registre vaikai, kurių deklaruota 

gyvenamoji vieta yra Joniškio rajono savivaldybėje, arba, vaikai, įrašyti į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą Joniškio rajono savivaldybėje, tačiau per mėnesį be pateisinamos 

priežasties neatvykęs į mokyklą ir praleidęs vieną trečdalį pamokų per pusmetį. 

Blogai pamokas lankantys mokiniai – mokiniai, kurie per mėnesį be pateisinamos 

priežasties praleidžia 14 ir daugiau pamokų. 

Pateisinamasis dokumentas – dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistų pamokų 

priežastis. 

6. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme vartojamas sąvokas. 
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II SKYRIUS 

VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA 

 

                     7. Pavėlavimu į pamoką laikoma kai mokinys ateina po antro skambučio į klasę jau 

prasidėjus pamokai, vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko išskyrus tikslinius atvejus (iškvietimas 

pas socialinį pedagogą, direktorių, administraciją, pagalbos mokiniui specialistus ir kt.): 

 7.1. jei mokinys pavėlavo ir vėlavimo priežastis nereikšminė (nustato tos pamokos 

mokytojas), mokytojas pažymi ,,p“ ir parašo pastabą į elektroninį dienyną; 

 7.2. mokiniui pavėlavus 5 kartus į pamokas, skiriama 1 papildoma socialinė valanda. 

 

III SKYRIUS 

 LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

 

 8. Pamokų lankomumas žymimas elektroniniame dienyne– praleistos pamokos 

žymimos raide „n“, o vėlavimai į pamokas  – raide „p“.  

9. Dienų, skirtų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai, 

lankomumas žymimas kultūrinėje pažintinėje veiklos skiltyje (pildo klasių vadovai, klasių vadovų 

veiklos puslapyje). 

10. Praleistos per pusmetį pamokos laikomos pateisintomis:  

10.1. dėl tikslinių iškvietimų į valstybines institucijas (policijos komisariatą, teismą ir 

pan.) pateikus iškvietimą ar jo kopiją; 

10.2. dėl kitų svarbių priežasčių (nepalankių oro sąlygų; autobuso, vežančio mokinius į 

mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; dėl artimųjų ligos, mirties) tėvams (globėjams, rūpintojams) 

informavus klasės vadovą raštu. Esant tokioms priežastims ar dėl mokinio ligos (kai nesilanko pas 

gydytoją),  tėvai (globėjai, rūpintojai) gali teisinti pamokas ne daugiau kaip 5 dienas per pusmetį. 

11. Jeigu neturima pateisinamo, Aprašo 10.1–10.2 papunkčiuose nustatytais atvejais, 

praleistos pamokos laikomos nepateisintomis. 

12. Direktorius praleistas pamokas suderina viza: 

12.1. dėl mokinio atstovavimo mokyklą tarptautiniuose, respublikiniuose, 

regioniniuose, miesto savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, 

konferencijose, sporto varžybose; 

12.2. dėl mokinio dalyvavimo mokyklos organizuojamuose renginiuose; 

12.3. paskelbus mokykloje karantiną ar dėl kitų svarbių priežasčių direktoriaus 

įsakymu nutraukus ugdymo procesą. 

13. Visais 10, 11 punktuose nurodytais atvejais elektroniniame dienyne pažymima, kad 

mokinio nėra pamokose. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKINGŲ ASMENŲ PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

      14. Mokiniai: 

14.1. laikosi visų Mokymo(si) sutartyje numatytų sąlygų, mokyklos vidaus darbo 

tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, ugdymo plano; 

14.2. privalo lankyti pamokas, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, nevėluoti į 

pamoką ir būti joje iki pabaigos. Išeiti iš pamokos mokinys gali tik gavęs mokytojo leidimą; 

14.3. praleidę pamokas iki sekančio mėnesio 2 dienos klasės vadovui pateikia pamokų 

pateisinimus: dokumentą, tėvų raštelį (kai tėvai nepateikė  pateisinimo per elektroninį dienyną ar  

SMS žinute); 

14.4. pamokų metu, pablogėjus sveikatai, kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistą, jam nesant – į klasės vadovą, socialinį pedagogą, kuris susisiekia su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 
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 15. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

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

tėvai turi pareigą užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą;  

15.2. iš anksto arba vaiko neatvykimo į mokyklą dieną informuoja klasės vadovą apie 

neatvykimo priežastis; informacija pateikia vienu iš šių būdu: SMS žinute, žinute į elektroninį 

dienyną. Nesant pagrįstai galimybei informuoti aukščiau nurodytais būdais, pateikia rašytinį 

pateisinamąjį dokumentą, mokiniui atvykus į mokyklą.  

15.3. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, operatyviai 

informuoja klasės vadovą; 

15.4. sistemingai, kartą per savaitę, susipažįsta su praleistų pamokų skaičiumi 

elektroniniame dienyne; 

15.5. atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, dalykų mokytojais bei 

pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vadovais, kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį; 

15.6. atsako už pateisinamų dokumentų teisingumą; 

15.7. bendradarbiauja su mokyklos vadovais, dalykų mokytojais, klasės vadovu, 

pagalbos mokiniui bei sveikatos priežiūros specialistais; 

15.8. apie atleidimą nuo fizinio ugdymo pamokos tėvai privalo pristatyti (arba paduoti 

mokiniui) rašytinį pranešimą, kuriame nurodytas terminas nuo kada iki kada mokinys nedalyvaus 

fizinio ugdymo pamokose, pirmą dieną po ligos klasės vadovui arba fizinio ugdymo mokytojui.   

16. Dalykų mokytojai: 

16.1. kiekvieną pamoką elektroniniame dienyne pažymi neatvykusius ar pavėlavusius 

mokinius, išsiaiškinęs pavėlavimo priežastį; 

16.2. mokytojai, organizuojantys renginius pamokų metu mokykloje sudaro 

dalyvaujančių mokinių sąrašus, o už jos ribų pateikia turizmo renginių organizavimo dokumentus, 

prašymą dėl pamokų pateisinimo mokyklos direktoriui; 

16.3. bendradarbiauja su mokyklos vadovais, klasės vadovu, pagalbos mokiniui bei 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ir kt. 

17. Klasės vadovas: 

17.1. mokiniui neatvykus į mokyklą 2 dienas (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, 

rūpintojai) nepraneša), išsiaiškina neatvykimo priežastis, prireikus informuoja socialinį pedagogą 

ir/ar mokyklos vadovus;  

17.2. ne rečiau kaip kartą per savaitę elektroniniame dienyne pateisina mokinių 

praleistas pamokas; 

17.3. individualiai dirba su vėluojančiais, blogai pamokas lankančiais mokiniais, jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais), analizuoja pamokų praleidimo priežastis. Kartu su mokiniu, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais), kitais mokyklos specialistais ieško sprendimo būdų, registruoja klasės 

vadovo veikloje; 

                     17.4 mokiniui pirmą kartą be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidus 14 ir 

daugiau pamokų organizuoja pokalbį su socialiniu pedagogu, informuoja tėvus užpildydamas 

pažymą (1 priedas);  

17.5. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant ugdytinių lankomumo 

problemas; 

17.6. nuolat stebi tėvų jungimosi prie elektroninio dienyno dažnumą, prireikus 

išsiaiškina neprisijungimo priežastis; 

17.7. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie 

elektroninio dienyno, 1 kartą per mėnesį (pasibaigus mėnesiui), atspausdina mokinio lankomumo ir 

pažangumo ataskaitas. Pasibaigus pusmečiui, atspausdina pusmečio lankomumo ataskaitas; 

17.8. bendradarbiauja su mokyklos vadovais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui 

bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ir kt.; 

17.9. tvarko vadovaujamos klasės lankomumo apskaitos dokumentus. Pamokas 

pateisinančią informaciją: SMS žinutes, įrašus dienyne, dokumentus, raštiškus pranešimus su tėvų 

parašais, sega į klasei skirtą bylą, kurią saugo iki  mokslo metų pabaigos; 
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17.10. mokiniui išvykus mokytis į kitą ugdymo įstaigą ar gydytis ir mokytis į 

sanatorinę ar ligoninės mokyklą, informuoja dalykų mokytojus elektroniniame dienyne. 

18. Mokyklos socialinis pedagogas: 

18.1. padeda klasės vadovui atlikti situacijos vertinimą, nagrinėja prevencinio darbo, 

susijusio su mokinių pamokų nelankymu, klausimus; 

18.2. veda individualias konsultacijas ir pokalbius su vėluojančiais bei blogai pamokas 

lankančiais mokiniais; 

18.3. klasės vadovui nepavykus susisiekti su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), 

socialinis pedagogas informuoja savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, 

atvejo vadybininkus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį padalinį; 

18.4. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje; 

18.5. pasibaigus mėnesiui, analizuoja ir vertina mokinių lankomumą, taiko prevencines 

priemones; 

18.6. jei yra poreikis kartu su savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, atvejo vadybininku, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio padalinio atstovais organizuoja mokinio 

sugrąžinimą į ugdymo procesą; 

18.7. telkia mokyklos bendruomenės narius ir socialinius partnerius lankomumo 

problemoms spręsti. 

19. Mokyklos Vaiko gerovės komisija: 

19.1. atsižvelgdama į turimą mokykloje atliktų tyrimų, veiklos kokybės įsivertinimo ir 

mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo medžiaga ir duomenimis, analizuoja lankomumo 

problemas ir jų priežastis; 

19.2.  rekomenduoja švietimo pagalbos priemonių teikimo formą; 

19.3. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) lankomumo užtikrinimo klausimais. 

 

V SKYRIUS 

 PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMĄ 
 

20. Blogai pamokas lankančių mokinių drausminimo priemonės: 

20.1. jei mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido 14 ir daugiau  

pamokų, klasės vadovas organizuoja pokalbį su mokiniu bei socialiniu pedagogu. Mokinys 

įspėjamas žodžiu. Apie mokinio pamokų nelankymą klasės vadovas informuoja tėvus užpildydamas 

pažymą (1 priedas); 

20.2. antrą kartą to paties pusmečio eigoje mokiniui be pateisinamos priežasties 

praleidus 14 ir daugiau pamokų per mėnesį, mokinys su tėvais kviečiami pokalbiui pas socialinį 

pedagogą. Socialinis pedagogas tėvus informuoja raštu užpildydamas lankumo užtikrinimo aktą     

(2 priedas); 

20.3. trečią kartą to paties pusmečio eigoje mokiniui be pateisinamos priežasties 

praleidus 14 ir daugiau pamokų, mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiami į Vaiko 

gerovės komisijos posėdį; 

20.4. jei mokinys ir toliau be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas, 

direktoriaus įsakymu jam skiriamas įspėjimas, vėliau – papeikimas, dar vėliau – griežtas 

papeikimas;  

20.5. jei mokinys praleido vieną trečdalį pusmečio dalykų pamokų be pateisinamos 

priežasties, jam taikomas Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos 

stebėsenos tvarkos aprašo 34.1 punktas (,,be pateisinamos priežasties praleido vieną trečdalį 

pusmečio dalyko pamokų, neturi įvertinimų ar turi jų nepakankamai, dalykas vertinamas ,,neįsk“. 

Jei mokinys praleido dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, jis turi teisę atsiskaityti sutartu su 

mokytoju laiku); 
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 20.6. jei tėvai (globėjai, rūpintojai) galimai piktnaudžiauja, nesilaiko šios tvarkos 

susitarimų dėl vaikų lankomumo pateisinimo, mokykla turi teisę kreiptis į policiją, Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius 

padalinius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir 

regioninės politikos departamentą, kad tėvams būtų taikomas  Lietuvos Respublikos administracinių 

nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 80 straipsnio 1, 2, 3 dalys.  Pagal LR ANK 80 straipsnio 1 

dalį tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba kliudymas vaikui iki 

16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtraukia įspėjimą arba baudą 

nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. Pagal LR ANK 80 straipsnio 2 dalį 1 dalyje 

numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų 

aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų ir pagal LR ANK 80 straipsnio 3 dalį už šio straipsnio 1, 2 

dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio 

priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios 

intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio 

elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Mokiniai, mokinių tėvai bei mokyklos pedagogai su šiuo Aprašu supažindinami 

pasirašytinai.  

__________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžio 2019  m. 21 d.  

protokolo Nr.9 nutarimu  
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Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos  

mokinių pamokų lankomumo apskaitos  

ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

 

 

JONIŠKIO „SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

PAŽYMA 

 

20......m. ................................................ 

 

 

 

 

Gerb. ........................................................................, 

 

Jūsų sūnus/duktė ................................................................................... ............. klasės 

mokinys (-ė), per .............................................. mėnesį be pateisinamos priežasties praleido 

................. pamokas (ų). 

 

 

 

Klasės vadovas ................................................................ 

 

 

 

Tėvų parašas .................................................................... 
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Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos  

mokinių pamokų lankomumo apskaitos  

ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

LANKOMUMO UŽTIKRINIMO AKTAS 

 

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

 

Duomenys apie pamokas praleistas per mėnesį 

 
Mėnuo  .............................. 

Išviso praleistų pamokų ............................. 

Nepateisinta pamokų ............................. 

 

Aš,_______________________________________________ įsipareigoju užtikrinti, 

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

Su Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos „Darbo su linkusiais praleidinėti pamokas 

ar vengiančiais lankyti mokyklą mokiniais, tvarka“ susipažinau. 

Esu supažindintas (-a) su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 

(toliau – LR ANK) 80 straipsnio 1, 2, 3 dalimis.  Pagal LR ANK 80 straipsnio 1 dalį tėvų (globėjų, 

rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba kliudymas vaikui iki 16 metų mokytis 

pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto 

keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. Pagal LR ANK 80 straipsnio 2 dalį 1 dalyje numatytas 

administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų 

aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų ir pagal LR ANK 80 straipsnio 3 dalį už šio straipsnio 1, 2 

dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio 

priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios 

intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio 

elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose). 

Įsipareigoju kiekvieną penktadienį susisiekti su klasės vadovu ir sužinoti apie savo 

vaiko mokyklos lankomumą. 

 

Direktorius ............................................................................................................................................. 
(vardas, pavardė, parašas) 

 

Socialinis pedagogas ............................................................................................................................ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 

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

 

Tėvai (globėjai/rūpintojai) .................................................................................................................... 
(vardas, pavardė, parašas) 

 

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


