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PANEVĖŽIO MYKOLO KARKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO 

APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos 

nelankymo prevencijos tvarką (toliau Tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymas 2003 m. birželio 17d. Nr. IX- 1630, Vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymas 1996 m. kovo 

14 d. Nr. I-1234 ir mokyklos nuostatai.  

2. Ši Tvarka reglamentuoja klasių vadovų, dalykų mokytojų, socialinės pedagogės, direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant 

pamokų nelankymo prevenciją.  

3. Tvarka nustato mokinių lankomumo Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos apskaitą ir 

prevencines poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti bei padedančias mokiniui įgyvendinti 

teisę į mokslą. 

4. Tvarkos 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.  

5. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymu, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokytojo ir klasės vadovo  

pareigybės aprašymu, direktoriaus įsakymais ir šia tvarka.  

6. 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. 

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

 

II. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

7. Dalyko mokytojas: 

7.1. Pamokų lankomumą ir pavėlavimus fiksuoja klasių elektroniniame dienyne. Praleistos 

pamokos žymimos raide ,,n“, o vėlavimai į pamokas – raide ,,p“; 

7.2. praneša socialiniam pedagogui ar klasės auklėtojui apie nuolat praleidinėjamas pavienes 

nepateisintas pamokas; 

7.3. skatina nepraleidinėjančius pamokų mokinius papildomais taškais ar kreditais. 

8. Mokinių tėvai (globėjai): 

8.1. informuoja klasės vadovą apie vaiko neatvykimą į mokyklą pirmąją neatvykimo dieną, nurodo 

priežastis, grįždamas į mokyklą, mokinys privalo tą pačią dieną klasės vadovui pristatyti tėvų 

(globėjų) arba gydytojo pažymą; 

8.2. be labai svarbios  priežasties neturėtų planuoti, kad pamokų metu jų vaikas eitų pas gydytojus 

ar tvarkytų kitus reikalus; 

8.3. esant būtinybei anksčiau išeiti iš mokyklos iš anksto informuoja klasės vadovą ir nurodo 

išėjimo laiką bei priežastį; 

8.4. gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas (21 pamoką) per pusmetį: tėvų rašytoje pažymoje 

nurodomas mokinio vardas, pavardė, klasė, praleidimo data ir priežastis;  

8.5. kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai nedelsdami pateikia prašymą 

direktoriaus vardu ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją;  



9. Mokinys: 

9.1. po praleistų pamokų privalo sekančią dieną klasės vadovui pristatyti pateisinamąją pažymą apie 

praleistas pamokas;  

9.2. praleidęs be pateisinamos priežasties pamokas, raštu paaiškina priežastis ir atiduoda klasės 

vadovui su tėvų (globėjų) parašais;  

9.3. nepriklausomai nuo praleistų pamokų tipo, mokinys privalo atlikti praleistus kontrolinius 

darbus, suderinęs su mokytoju laiką. 

Pastaba. Mokinys, be pateisinamos priežasties per pusmetį praleidęs du trečdalius mokomojo 

dalyko pamokų, yra neatestuojamas. Jam iš praleistų pamokų medžiagos skiriamas atsiskaitymas. 

10. Klasės vadovas: 

10.1. kontroliuoja mokinių lankomumą ir vėlavimą; 

10.2. bendradarbiauja su mokyklos administracija, su klasėje dirbančiais mokytojais, socialine 

pedagoge, kitais darbuotojais iškilusioms mokinio nelankymo problemoms spręsti; 

10.3. mokiniui neatvykus į mokyklą (ir tėvams (globėjams) nepranešus), ne vėliau kaip per 3 

dienas išsiaiškina neatvykimo priežastis ir, esant reikalui, apie tai informuoja tėvus (globėjus), 

socialinį pedagogą, mokyklos administraciją; 

10.4. jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistę ar klasės auklėtoją. Esant reikalui, klasės vadovas praneša tėvams ir pasirūpina 

saugiu mokinio parėjimu namo; 

10.5. iki sekančio mėnesio 5 dienos parengia ir pateikia socialiniam pedagogui ataskaitą apie 

klasės mokinių pamokų lankomumą; 

10.6. visus pamokas pateisinančius dokumentus klasės vadovas saugo klasės aplankale iki mokslo 

metų pabaigos. Pasibaigus mėnesiui gydytojų pažymas per 3 dienas pateikia mokyklos 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistei. 

11. Mokyklos socialinis pedagogas:  

11.1. individualiai dirba su lankomumo problemų turinčiu mokiniu, jo šeima bei aiškinasi ir 

analizuoja priežastis, dėl kurių mokiniai praleido pamokas be pateisinamos priežasties; 

11.2. planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones grąžinant 

mokinį į mokyklą; 

11.3. raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus), esant reikalui Vaiko teisių apsaugos tarnybą, 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorių, Nepilnamečių reikalų prevencijos 

veiklos specialistus, jei mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau nei 50 

proc. pamokų; 

11.4. inicijuoja mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą Vaiko gerovės komisijos posėdyje 

dalyvaujant tėvams (globėjams); 

12. Mokyklos vadovai: 

12.1. bendradarbiauja su tėvais, sprendžiant ir analizuojant mokyklos nelankymo priežastis; 

12.2. remdamiesi pusmečio rezultatais, rengia kiekybinę ir kokybinę lankomumo analizę, su kuria 

supažindina mokytojus mokytojų tarybos posėdyje; 

12.3. direktoriaus įsakymu skiria nuobaudas. Per mėnesį praleidus nepateisintų pamokų: 20 – 

pastaba, 40 – įspėjimas, 60 – papeikimas, daugiau nei 70 – griežtas papeikimas. 

 

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

 

13. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

13.1. dėl ligos: 

13.1.1. mokiniui pristačius medicininę pažymą apie ligą; 

13.1.2. mokiniui pristačius tėvų (globėjų) pažymą, bet ne daugiau kaip už tris praleistas dienas 

(21 pamoką) per 1 pusmetį; 

13.2. dėl dalyvavimo varžybose, olimpiadose, konkursuose, konferencijose bei kituose 

renginiuose;  

13.3. direktoriaus įsakymu (sanatorinis gydimasis, išvyka su tėvais, projektai, pažintinės išvykos 

ir kt.);  



13.4. dėl kitų priežasčių: 

13.4.1.  mokiniui pristačius tėvų (globėjų) pažymą, bet ne daugiau kaip už tris praleistas dienas; 

13.4.2. dėl tikslinių iškvietimų (į policijos komisariatą, teismą ir pan.); 

13.4.3. dėl nepalankių oro sąlygų: 

13.4.3.1. 1–4 klasėse, kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ir 5–10 klasėse, kai oro 

temperatūra yra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė; 

13.4.3.2.  dėl kitų, ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano ar pan.; 

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

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

laidotuvės, atstovavimas mokyklai įvairiuose renginiuose ir kt.). 

 

  

IV. NELANKYMO PREVENCIJA 

 

14. Klasės vadovas su mokiniu išsiaiškina pavėlavimų ar neatvykimo į pamokas priežastis, reikalui esant 

pasitelkia į pagalbą mokyklos socialinį pedagogą, administraciją.  

15. Jei mokinys per mėnesį praleidžia 5–10 pamokų be pateisinamosios priežasties: 

15.1. raštu paaiškina priežastis ir atiduoda klasės vadovui su tėvų (globėjų) parašais; 

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

16. Jei mokinys per mėnesį praleidžia 11 ir daugiau pamokų be pateisinamosios priežasties ar nuolat 

vėluoja į pamokas: 

16.1. klasės vadovas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį ir kartu aptaria 

prevencines priemones; 

16.2. mokinys raštu pasiaiškina dėl pamokų praleidimo; 

16.3. mokiniui skiriamas bandomasis laikotarpis; 

16.4. socialinis pedagogas informuoja vengiančio mokyklą lankyti mokinio tėvus; 

17. Mokinys pakartotinai per mėnesį praleidęs daugiau kaip 11 pamokų be pateisinamosios 

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

Klasės vadovas atvykdamas į posėdį privalo pristatyti dokumentus, kuriuose užfiksuotas atliktas 

darbas su mokiniu, šalinant mokyklos nelankymo priežastis (mokinių pasiaiškinimai su tėvų parašais, 

klasės vadovo, mokyklos socialinio pedagogo informacija apie taikytas poveikio priemones, 

nelankymo priežastis ir t.t.). 

18. Mokinys per mėnesį praleidęs daugiau kaip 30 pamokų be pateisinamosios priežasties: 

18.1.  svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant klasės vadovui ir tėvams. 

Klasės vadovas atvykdamas į posėdį privalo pristatyti dokumentus, kuriuose užfiksuotas atliktas 

darbas su mokiniu, šalinant mokyklos nelankymo priežastis (mokinių pasiaiškinimai su tėvų parašais, 

klasės vadovo, mokyklos socialinio pedagogo informacija apie taikytas poveikio priemones, 

nelankymo priežastis ir t.t.). 

18.2.  mokiniui, mokyklos direktoriaus įsakymu, gali būti skiriama drausminė nuobauda.  

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

pedagogas raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus), Policijos komisariatą, Vaiko teisių apsaugos 

tarnybą ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorių.  

20. Mokiniui ir toliau nelankant mokyklos, socialinis pedagogas parengia informaciją apie atliktą darbą 

bei taikytas poveikio priemones: 

20.1. mokiniui iki 16 metų dėl pamokų nelankymo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui; 

20.2. mokiniui, turinčiam 16 metų, siūloma pasirinkti kitą mokymo formą. 

 

 

V. NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA 

 

21. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, taikomos šios drausminės nuobaudos: 

21.1. pastaba; 

21.2. įspėjimas; 



21.3. papeikimas; 

21.4. griežtas papeikimas.  

22. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams), nuolat ir sistemingai vengiančiam 

lankyti mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar 

teisėsaugos institucijoms.  

23. Mokiniui, nepraleidusiam nė vienos pamokos per pusmetį, direktoriaus įsakymu, reiškiamas 

pagyrimas ir įteikiamas padėkos raštas.  

24. Direktoriaus įsakymu reiškiama padėka ir mokiniams, kurie praleido pamokas tik dėl dalyvavimo 

konkursuose, olimpiadose, varžybose, konferencijose.  

25. Direktoriaus įsakymas dėl padėkos mokiniams, nepraleidusiems nė vienos pamokos, skelbiamas 

mokyklos tinklalapyje.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Mokyklos vadovai ir socialinis pedagogas sistemingai teikia informaciją teisėsaugos institucijoms 

apie vaikus, vengiančius privalomo mokslo, ir kartu imasi priemonių, kurios skatintų vaikus nuolat 

lankyti mokyklą.  

27. Klasių vadovai bei visi klasių mokiniai privalo būti susipažindinti su mokinių lankomumo apskaita ir 

mokyklos nelankymo prevencija, t. y. su tomis pareigomis, kurias jiems nustato ši tvarka.  

28. Mokinių tėvai su mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 

susipažįsta mokyklos tinklalapyje.  

29. Mokyklos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitą vykdo klasių vadovai, socialinis pedagogas 

ir mokyklos vadovai. 

 

 

 

Parengė soc. pedagogė Daiva Kudulytė  
 

 


