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Vilniaus Sausio 13 – osios mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašas 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos (toliau – 

tvarkos) tikslai: 

 Gerinti mokinių mokymo (-si) kokybę ir didinti motyvaciją; 

 Vykdyti mokinių mokyklos nelankymo prevenciją; 

 Nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus. 

2. Ši tvarka nustato: 

 Mokinių lankomumo Vilniaus Sausio 13 – osios mokyklos apskaitą; 

 Prevencines poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti. 

3. Tvarką įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. 

 

II. Atsakingi asmenys ir jų funkcijos 

 

4. Mokinys – pateikia klasės auklėtojai dokumentus, pateisinančių praleistas pamokas. 

5. Mokinio tėvai/globėjai/rūpintojai – informuoja klasės auklėtoją, kai mokinys neatvyksta į 

mokyklą dėl pateisinamų priežasčių, vykdo vaiko mokyklos lankomumo kontrole namuose 

(tikrina elektroninį dienyną, domisi vaiko lankomumo bendradarbiaujant su klasės 

auklėtoja) 

6. Dalyko mokytojai – kasdien vykdo savo dėstomo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą 

klasės dienyne ir elektroniniame dienyne  

7. Klasės auklėtojai – vykdo bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą. Iškilus 

lankomumo problemoms informuoja tėvus, socialinę pedagogę, Vaiko gerovės komisiją 

(toliau – VGK). 

8. Socialinė pedagogė – aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių mokyklos mokinių tokio 

elgesio priežastis, individualiai dirba su mokiniu, jo šeima. Bendradarbiauja su mokyklos 

administracija kitais socialiniais mokyklos partneriais.  

9. VGK – priima sprendimus dėl mokinių praleidusių 50 % ir daugiau pamokų be pateisinamos 

priežasties, kai kitos poveikio priemonės (tėvų informavimas, auklėtojos pokalbiai, soc. 

pedagogo darbas) neduoda rezultatų. 

 

III. Lankomumo apskaitos tvarka 

 

10. Dalykų mokytojai mokinių pamokų lankomumą kiekvieną dieną fiksuoja elektroniniame 

dienyne.  

11. Klasės auklėtojas: 

 kartą per savaitę elektroniniame dienyne pažymi pateisintas pamokas ir praleidimo 

priežastis; 

 kartą per mėnesį patikrina savo auklėtinių pamokų lankomumą, parengia visos klasės 

mokinių lankomumo suvestinę (nurodo visas praleistas pamokas, pateisintų ir 

nepateisintų pamokų skaičių);  



 aiškinasi mokinių praleistų pamokų priežastis. Susidūrus su sunkumais mokinių 

lankomumo klausimais kreipiasi į VGK; 

 Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos parengia ir pateikia VGK ataskaitą apie mokinius 

praleidusius daugiau kaip 50 % pamokų be pateisinamos priežasties; 

 mokiniui neatvykus į mokyklą 3 dienas iš eilės ir tėvams/globėjams/rūpintojams 

nepranešus, išsiaiškina neatvykimo priežastis ir, esant reikalui, apie tai informuoja tėvus/ 

/globėjus/rūpintojus, socialinį pedagogą, mokyklos administraciją mokyklos nustatyta 

tvarka; 

 pasibaigus kiekvienam trimestrui parengia ir VGK pateikia ataskaitą apie auklėjamosios 

klasės mokinių mokyklos lankomumą ir taikytas prevencijos priemones. Su ataskaitomis 

supažindina mokinių tėvus susirinkimo metu. 

 

IV. Praleistų pamokų pateisinimo kriterijai 

 

12. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

12.1 dėl mokinio ligos: 

12.1.1 mokiniui pristačius medicininę pažymą (F 094/a) apie ligą; 

12.1.2 gavus iš tėvų pateisinamą raštą ne daugiau kaip už tris ligos praleistas dienas kartą 

per 1 mėnesį. 

12.2 dėl tikslinių iškvietimų: 

12.2.1 dėl iškvietimų įrašymui į karinę įskaitą; 

12.2.2 į policijos komisariatą; 

12.2.3 į teismą. 

12.3 dėl kitų priežasčių: 

12.3.1 dėl ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano. Kai oro temperatūra yra 20 

laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1 – 5 klasių mokiniai, esant 25 

laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, 6 – 10 klasių mokiniai. Praleistos 

dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

12.3.2 dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; 

12.3.3 kai mokinys atstovauja ir kitoms švietimo įstaigoms (rajonui ar respublikai) 

olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose; 

12.3.4 dėl svarbių šeimos aplinkybių. 

13. Praleistos pamokos nepateisinamos: 

13.1 savavališkai išėjus, tai yra pabėgus iš pamokos; 

13. 2 neturint pateisinamo dokumento. 

 

IV. Lankomumo kontrolės poveikio priemonės 

 

14. Mokiniui per mėnesį praleidus ir nepateisinus iki 30 pamokų, klasės auklėtojas informuoja 

tėvus apie mokinio praleistas ir nepateisintas pamokas.  

15. Mokiniui per mėnesį praleidus ir nepateisinus 30 ir daugiau pamokų: 

 15.1  klasės auklėtojas informuoja VGK, pagal poreikį organizuojami VKG posėdžiai, 

kuriuose dalyvauja klasės auklėtojas mokinys ir mokinio tėvai/globėjai/rūpintojai; 

 15. 2 klasės auklėtojas užpildo įspėjimą (pagal atitinkamai paruoštą formą) ir įsega ją į 

mokinio asmens bylą.  

 15.2.1 surinkus 3 įspėjimus skiriamas griežtas papeikimas. 

 15.2.2 Gavus griežtą papeikimą, mokinio lankomumo problemos svarstomos VGK 

arba mokyklos taryboje siūlant mokiniui pasirinkti kitą mokymosi formą arba kitą švietimo 

įstaigą. 

16. Mokiniui per mėnesį praleidus 50 % ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties, klasės 

auklėtojas iki kiekvieno mėnesio 10-os dienos raštiškai informuoja VGK. 



 16.1  Socialinė pedagogė raštiškai informuoja Vilniaus savivaldybės Švietimo skyrių, 

Lazdynų policijos nuovados nepilnamečių reikalų skyrių apie mokinio praleistų pamokų 

skaičių, nurodo priežastis ir taikytas prevencines priemones. 

 16.2. Socialinė pedagogė individualiai dirba su mokiniu, aiškinasi nelankymo 

priežastis, kartu su mokiniu ir jo šeima ieško būdų problemai šalinti. 

 16.3. Organizuojami VKG posėdžiai, kuriuose dalyvauja klasės auklėtojas mokinys ir 

mokinio tėvai/globėjai/rūpintojai. 

  

 

Parengė: Vaiko gerovės komisija 


