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KĖDAINIŲ RAJONO LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO  

TVARKOS APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  

 1. Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo 

apskaitos ir mokyklos nelankymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja mokinių 

lankomumo mokykloje apskaitą ir prevencines poveikio priemones, administracijos, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų bei tėvų pareigas. 

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, Vaikų teisų apsaugos 

pagrindų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių ugdymo 

veiklą. 

 3. Mokinių lankomumo prevencijos tikslas - sukurti sistemą, kuri  spręstų mokinių 

mokyklos nelankymo problemas. 

 4. Šiame Apraše nustatoma mokinių, klasės auklėtojų, dalykų mokytojų, socialinio 

pedagogo ir administracijos bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus 

mokykloje. 

 5. Vartojamos sąvokos: 

Nepateisintos pamokos – mokinio praleistos pamokos, kurios nepateisintos 

gydytojo pažyma, tėvų raštu ar mokyklos direktoriaus įsakymu. 

Tėvų raštu pateisintos pamokos – už 5 dienas iš eilės. 

Mokyklos nelankantys mokiniai – tie, kurie dėl įvairių priežasčių visiškai 

nelanko mokyklos. 

Epizodiškai lankantys mokiniai – tie, kurie į pamokas ateina 2–3 dienas per 

mėnesį. 

Problemiškai lankantys mokiniai-mokiniai, praleidęs per pusmetį daugiau kaip 

30 proc. nepateisinamų pamokų. 

  Blogai lankantys mokiniai-mokiniai, praleidę per pusmetį daugiau kaip 50 proc. 

nepateisinamų pamokų. 

Lankomumo vertinimo laikotarpis – laikotarpis, po kurio mokinių lankomumo 

rezultatai aptariami Vaiko gerovės komisijoje, analizuojamos priežastys, priimami sprendimai, 

teikiami siūlymai mokyklos direktoriui dėl poveikio priemonių bei nuobaudų skyrimo. 

Lankomumo vertinimo laikotarpiai: 

rugsėjis – sausis (pusmečio pabaiga); 

vasaris – birželis (pusmečio pabaiga). 

6. Į problemiškai ir blogai mokyklą lankančių mokinių grupę patenkantys mokiniai 

priskiriami rizikos grupei, jiems reikalinga nuolatinė kontrolė, prevencinė pagalba. 

 

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

7. Klasės auklėtojas praleistas pamokas pateisina elektroniniame dienyne „Mano 

dienynas“, vadovaudamasis: 

7.1. sveikatos įstaigos pažyma; 



7.2. raštišku tėvų pateisinimu už 5 dienas iš eilės; 

7.3. direktoriaus įsakymu apie organizuojamus renginius, išvykas, varžybas, 

olimpiadas ir kt.; 

7.4. kontroliuoja mokinių lankomumą ir vėlavimą; 

7.5. bendradarbiauja su mokyklos administracija, klasėje dirbančiais mokytojais, 

socialiniu pedagogu, kitais darbuotojais iškilusioms mokinio nelankymo problemoms spręsti; 

7.6. mokiniui neatvykus į mokyklą  ir tėvams (globėjams, rūpintojams) nepranešus 

išsiaiškina neatvykimo priežastis ir, esant reikalui, apie tai informuoja tėvus ir socialinį 

pedagogą; 

7.7. pateisina mokinių praleistas pamokas elektroniniame dienyne „Mano 

dienynas“; 

7.8. per 5 einamojo mėnesio darbo dienas parengia ir pateikia socialiniam 

pedagogui ataskaitą apie auklėjamosios klasės mokinių nepateisintas pamokas ir išsiaiškintas 

neatvykimo priežastis pagal pateiktą mokinių lankomumo suvestinę už mėnesį (priedas Nr.1); 

7.9. pusmečio pabaigoje medicinines pažymas pateikia visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistui; 

7.10. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie praleistų pamokų 

skaičių, išsiaiškina pamokų praleidimo priežastis; 

7.11. tėvų susirinkimų metu pristato pamokų lankomumo suvestines, kartu su 

tėvais analizuoja pamokų praleidimo priežastis ir priima sprendimus dėl prevencijos. 

8. Mokinys: 

8.1. informuoja klasės auklėtoją telefonu/ elektroniniu paštu/ žinute elektroniniame 

dienyne apie neatvykimą į mokyklą pirmąją neatvykimo dieną bei nurodo priežastis; 

8.2. praleidęs pamokas, pirmąją atvykimo į mokyklą dieną mokinys privalo 

pristatyti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; 

8.3. pasijutęs blogai, kreipiasi į klasės auklėtoją, socialinį pedagogą, kuris prireikus 

atleidžia mokinį nuo pamokų, praneša tėvams, pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo. 

9. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

9.1. privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 

9.2. informuoja klasės auklėtoją telefonu/elektroniniu paštu/žinute elektroniniame 

dienyne apie vaiko neatvykimą į mokyklą pirmąją neatvykimo dieną, nurodydami priežastį; 

9.3. be labai svarbios priežasties neturėtų planuoti, kad pamokų metu jų sūnus ar 

dukra lankytųsi pas gydytojus ar tvarkytų kitus reikalus; 

9.4. raštiškai tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti už 5 dienas iš eilės vaiko 

nelankymą mokyklos. 

10. Dalyko mokytojas: 

10.1. neatvykus arba pavėlavus į pamoką elektroniniame dienyne „Mano 

dienynas“, kl. dienyne pažymi „n“ arba „p“, atleistam - „atl.“; 

10.2. mokiniui neatvykus į 3 dalyko pamokas iš eilės, informuoja klasės auklėtoją. 

11. Socialinis pedagogas: 

11.1. analizuoja pamokų praleidimo priežastis; 

11.2. įvertina mokinio pamokų nelankymo priežastis, individualiai dirba su 

socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima; 

11.3. planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones 

grąžinant mokinį į mokyklą; 

11.4. konsultuojasi su klasėje dirbančiais mokytojais, kl. auklėtojais;  

11.5. raštu ir kitomis informavimo priemonėmis informuoja mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus); 

11.6. kartu su klasės auklėtoju inicijuoja administracinių priemonių taikymą 

mokiniui nelankančiam mokyklos; 



11.7. rengia informaciją apie mokyklos nelankančius mokinius mokyklos 

administracijai, Vaiko gerovės komisijai, įvairioms institucijoms pagal kompetenciją, jei 

mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau nei 50% pamokų. 

 12. Vaiko gerovė komisija - analizuoja klasių auklėtojų, socialinio pedagogo 

pateiktą informaciją, teikia siūlymus direktoriui.  

 13. Direktorius - vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, įspėja mokyklos 

nelankantį mokinį (direktoriaus įsakymu). 

 

 

III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

 

 14. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne „Mano dienynas“, 

klasių dienynuose ir klasės lankomumo lapuose.  

15. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, pavėlavus „p“, atleistas „atl.“. 

16. Praleistos pamokos pateisinamos: 

16.1. praleistos dėl svarbios priežasties, kurias nurodo tėvai ar (globėjai, rūpintojai) 

(ne ilgiau kaip 3 d. iš eilės) ar gydytojai savo pažymoje; 

16.2. kai iš pamokų išleidžia klasės auklėtojas, mokinys informuoja dalykų 

mokytojus apie atleidimą;,  

16.3. dėl kitų priežasčių: 

16.3.1. dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo ; 

16.3.2. kai mokinys atstovauja mokyklai (direktoriaus įsakymu) olimpiadose, 

konkursuose, konferencijose, varžybose; 

16.3.3. 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. 

17. Praleistos pamokos nepateisinamos: 

17.1. savavališkai išėjus, tai yra pabėgus iš pamokos; 

17.2. neturint pateisinamo dokumento. 

18. Išvykus visiems klasės mokiniams (direktoriaus įsakymas) kl. dienyne „ 

Kultūrinė, pažintinė, kūrybinė, sporto, socialinė, prevencinė veikla“ pildo mokytojas, kuris 

vyksta su mokiniais  ir pasirašo. 

19. Už praleistų pamokų mokomąjį kursą mokinys privalo atsiskaityti. Mokinys 

pats privalo susirasti reikalingą mokomąją medžiagą ir paskirtu laiku atsiskaityti dalyko 

mokytojui. 

Dalykų mokytojai turi padėti mokiniui gauti reikalingą informaciją. 

20. Lankomumo apskaita: 

20.1. klasės auklėtojas turi kasdien kontroliuoti klasės mokinių lankomumą; dalykų 

mokytojai turi informuoti klasės auklėtoją apie mokinio (-ų) pabėgimą iš pamokos; 

20.2. dėl ligos, išvykos ar kitos pateisinamos priežasties praleidus pamokas, tėvai 

ar (globėjai, rūpintojai) praneša klasės auklėtojui; 

20.3. kitą dieną po praleistų pamokų mokinys privalo klasės auklėtojui pristatyti 

pateisinamąją pažymą apie praleistas pamokas; 

20.4. tėvai ar (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip penkias dienas  iš 

eilės:  tėvų rašytoje pažymoje nurodomas jo vardas, pavardė, klasė, praleidimo data ir priežastis; 

20.5. jei praleista daugiau nei penkios dienos iš eilės, mokinys pateikia gydytojo 

pažymą; 

20.6. kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai nedelsdami  

pateikia prašymą direktoriaus vardu ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją; 

20.7. jei mokinys iš anksto žino, kad negalės atvykti į mokyklą (išskyrus ligos 

atvejus), jis turi informuoti klasės auklėtoją ir, grįžęs į mokyklą, atnešti pateisinamąjį 

dokumentą; 



20.8. be svarbios priežasties nerekomenduojama pamokų metu tikrintis sveikatą ar 

tvarkyti kitus asmeninius reikalus; 

20.9. jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai ar (globėjai, rūpintojai) 

turi kreiptis raštu arba paskambinti telefonu  klasės auklėtojui , nurodydami mokinio išėjimo 

priežastį; 

20.10. jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į kl. auklėtoją, socialinį 

pedagogą. Esant reikalui, klasės auklėtojas, socialinis pedagogas praneša tėvams ir pasirūpina 

saugiu mokinio parėjimu namo; 

20.11. kasdieninę mokinių lankomumo apskaitą  vykdo klasės auklėtojas arba 

paskirtas mokinys  atsakingas už klasės mokinių lankomumą; 

20.12. klasės auklėtojas peržiūri mokinių praleistas pamokas pateisinančius 

dokumentus (tėvų pateisinimus už 5 iš eilės praleistas dienas, gydytojų pažymas ir kt.), sudaro 

mėnesio praleistų pamokų suvestinę (priedas Nr.1) ir iki kito mėnesio 5 dienos ataskaitas 

pateikia socialiniam pedagogui. 

 

 

IV.  LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

21. Mokinys, per mėnesį praleidęs ir nepateisinęs daugiau kaip 20 pamokų 

bendrauja su socialiniu pedagogu, raštu paaiškina praleidimo priežastį. Soc. pedagogas  į 

pažymių knygelę rašo pastabą ir įpareigoja mokinį informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus). Tėvai 

(globėjai, rūpintojai) pasirašo pažymių knygelėje ties pastaba. 

22. Dvi savaites nuo pastabos įrašymo mokinio lankomumas yra stebimas. 

Lankomumui nepagerėjus  socialinis pedagogas  apie mokinį informuoja administraciją. 

23. Mokiniui antrą kartą praleidus ir nepateisinus daugiau negu 20 pamokų, 

organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis, kurio metu numatomi tolimesni prevenciniai 

žingsniai, drausminės nuobaudos. 

24. Mokiniui ir toliau be pateisinamos priežasties praleidinėjant pamokas, Vaiko 

gerovės komisijos teikimu direktoriaus įsakymu jam skiriamas įspėjimas, vėliau - papeikimas,  

griežtas papeikimas; 

 25. Mokiniui blogai lankančiam mokyklą, Mokytojų taryba sprendžia klausimą dėl 

Mokymosi sutarties nutraukimo. 

26. Mokinys, be pateisinamos priežasties per pusmetį praleidęs 50 procentų 

mokomojo dalyko pamokų, yra neatestuojamas.  

27. Lankomumo rezultatai kartą per pusmetį aptariami Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, kartą per tris mėnesius - metodinėje taryboje. 

 

V. SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

 

 28. Už  puikų ir gerą mokyklos lankymą, mokiniai yra apdovanojami padėkos 

raštais, jų tėvams išsiunčiamos padėkos. 

29. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, taikomos šios administracinės 

drausminės nuobaudos: 

įspėjimas - už 10 dienų mokyklos nelankymą per mėnesį;  

papeikimas - už 15 dienų mokyklos nelankymą per mėnesį;  

griežtas papeikimas - už 20 dienų mokyklos nelankymą per mėnesį;  

mokymosisutarties nutraukimas. 

30. Apie  administracinės nuobaudos taikymą   raštu  pranešama tėvams. 

 

 

 

 



VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Mokinių tėvai supažindinami su mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir 

mokyklos nelankymo tvarkos aprašu visuotinio susirinkimo bei klasių tėvų susirinkimų metu. 

32. Mokiniai supažindinami su mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir 

mokyklos nelankymo tvarkos aprašu kl. valandėliu metu. 

33. Mokyklos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitą vykdo klasių 

auklėtojai, socialinis pedagogas. 

 

___________________________________    
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