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 PATVIRTINTA 

 Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos 

  direktoriaus 2019 m. spalio 8 d. 

 įsakymu Nr. V-162 

 

 

JONAVOS ,,LIETAVOS‘‘ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LANKOMUMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos ,,Lietavos‘‘ pagrindinės mokyklos (toliau mokyklos) lankomumo tvarkos aprašas 

(toliau Tvarka) parengta remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Mokyklos nuostatais, 

Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Mokymo sutartimi, mokyklos mokytojų, klasės auklėtojų, pagalbos 

vaikui specialistų pareigybės aprašymais. 

2. Ši Tvarka reglamentuoja mokyklos direktoriaus ir jo pavaduotojo ugdymui, klasių auklėtojų, 

mokomųjų dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo, mokinių ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų) veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų 

nelankymo prevenciją. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

3.1. Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis 

pavienes pamokas. 

3.2. Mokyklos nelankantis mokinys – vaikas, besimokantis mokykloje, tačiau per mėnesį be 

pateisinamos priežasties neatvykęs į mokyklą ir praleidęs daugiau kaip 50% pamokų.           

3.3. Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties neateinantis į 

visas tą dieną vykstančias pamokas. 

3.4. Pateisinantis dokumentas – dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistas pamokas (tėvų, 

globėjų pateisinamieji raštai, pateikti nustatyta forma). 

3.5. Nesimokančių mokinių informacinė sistema (toliau NEMIS) – šalies Nesimokančių vaikų 

ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema, kurios valdytoja – Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir kurios tvarkytojas – Švietimo informacinių technologijų 

centras, veikiantis pagal Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos 

nuostatus. 

 

 

II. MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS TVARKYMAS 

 

 

4. Praleistų pamokų pateisinimo kriterijai: 

4.1. Dėl ligos tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti per mėnesį ne daugiau 5 dienas. Vaikui 

sergant ilgiau nei 5 dienas, tėvai turi pateikti klasės auklėtojai elektroninį sveikatos išrašą iš e. sveikatos 

sistemos arba kreiptis į visuomenės sveikatos specialistą dėl pagalbos gaunant šį išrašą: 

4.2. Dėl kitos priežasties tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip 6 dienas per 

pusmetį (bet ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės): 

4.2.1. Išsiveždami į ilgesnę kaip 3 dienų pažintinę / poilsinę kelionę mokslo metų eigoje, tėvai 

(globėjai, rūpintojai) iš anksto, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, kreipiasi į mokyklos direktorių, 

pateikdami prašymą ir nurodydami išvykimo trukmę. 

4.3. Pateisinimą patvirtinantis dokumentas, kurį gali pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai), yra 

nustatytos formos (1 priedas). 

4.4. Pateisinama pamokų praleidimo priežastis – vaiko liga, vizitas pas gydytoją, mokinio bloga 

savijauta mokykloje, tikslinis iškvietimas į valstybinę instituciją (pateikus iškvietimą, kitą įrodantį 
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dokumentą ar jo kopiją), nepalankios oro sąlygos, kitos svarbios priežastys, rimtos aplinkybės 

(nelaimingas atsitikimas, staigus artimojo susirgimas, artimojo mirtis, laidotuvės ir kt.) 

4.4.1. Kai mokinys dėl ligos, blogos savijautos, emocinės būklės ar kitų pagrįstų priežasčių 

negali dalyvauti pavienėse pamokose (1-3 pamokos per dieną), jas teisina atsakingas darbuotojas 

(pagalbos mokiniui specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, klasės auklėtojas, 

mokyklos vadovas). 

4.4.2. Kai mokinys atstovauja mokyklą olimpiadose, konkursuose, varžybose, kt. renginiuose, 

dalyvauja neformaliojo švietimo mokyklų, kurioms atstovavo varžybose, konkursuose, renginiuose ir 

pan. ne mokykloje, teisinama mokyklos direktoriaus įsakymu, mokykloje – teisinama klasės auklėtojo. 

4.5. Pamokų / ugdymo dienų praleidimo pateisinimo būdai: 

4.5.1. Mokiniui neatvykus į mokyklą iki 9 val., tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja klasės 

auklėtoją raštu / telefonu / elektroniniu paštu / žinute e. dienyne apie vaiko neatvykimą į mokyklą ir 

nurodo priežastis. 

4.5.2. Esant būtinybei mokiniui nedalyvauti visose tvarkaraštyje nurodytose pamokose, tėvai 

(globėjai, rūpintojai) raštu kreipiasi į klasės auklėtoją, nurodydami vaiko vardą, pavardę ir išėjimo iš 

pamokų priežastį. 

4.5.3 Mokiniui grįžus į mokyklą po nelankytų dienų, tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip 

per 3 darbo dienas pateikia pamokų praleidimo priežastis pateisinantį dokumentą. 

4.5.4. Ar mokinį reikia atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų ir kuriam laikui, sprendžia gydytojas, 

kuris rekomendaciją teikia tėvams, o pastarieji raštu (laisva forma) informuoja klasės auklėtoją. 

 

III. VĖLAVIMO Į PAMOKAS PREVENCIJA 

 

5. Pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį ir pamokų laiką, mokinys privalo griežtai kasdien ir 

laiku lankyti visas pamokas.  

5.1. Mokiniui pavėlavus pusę ir daugiau pamokos laiko, dalyko mokytojas elektroniniame 

dienyne pažymi „p“, esant poreikiui gali įrašyti pastabą. 

 

IV. PREVENCINĖS PRIEMONĖS IR PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už vaiko pamokų lankymą: 

6.1. Užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio 

lankomumo klausimus. 

6.2. Kviečiami atvyksta į individualius pokalbius su klasės auklėtoju, dalyko mokytojais, 

mokyklos specialistais ir mokyklos vadovais (2 priedas). 

6.3. Bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, mokyklos vadovais bei 

specialistais, teikiančiais psichologinę, socialinę pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą. 

6.4. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kai sprendžiamos jų vaikų 

(globotinių) lankomumo problemos. 

6.5. Pasikeitus mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono 

numeriams, elektroninio pašto adresui, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo iš karto informuoti klasės 

auklėtoją. 

6.6. Kasdien susipažįsta su įrašais elektroniniame dienyne (mokinio ugdymo rezultatais, 

lankomumo duomenimis, pagyrimais ir pastabomis, kita informacija). 

6.7. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) piktnaudžiauja tėvų valdžia, neveikia vaiko labui, nesilaiko 

reikiamų nuostatų, mokykla turi teisę kreiptis į policiją, VTAS. 

6.8. Informuojamas VTAS teritorinis padalinys, jei mokyklai kyla įtarimų, kad pažeidžiama 

vaiko teisė mokytis ir kitos teisės. 

6.9. Išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, mokykla kreipiasi į 

savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo arba koordinuotos 

švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) skyrimo. 
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7. Klasės auklėtojas: 

7.1. Jei mokinys pirmą kartą nepateisino praleistų pamokų arba pavėlavo 5 kartus per mėnesį 

klasės auklėtojas reikalauja raštiško mokinio pasiaiškinimo, o apie esamą situaciją ir gresiančias 

nuobaudas praneša tėvams (globėjams, rūpintojams) el. dienyne ar individualiu pokalbiu (3 priedas). 

7.2. Jei mokinys be pateisinamos priežasties pamokas praleidžia pakartotinai arba toliau vėluoja 

į pamokas, klasės auklėtojas kviečia mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) individualiam pokalbiui ir 

raštišku susitarimu numato reikalingą socialinę, psichologinę pagalbą. 

7.3. Stebi ir koordinuoja mokinių pamokų lankomumą el. dienyne, stebi mokinių elgesį, 

pasiekimus ir kitų pareigų vykdymą, apie tai sistemingai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). 

7.4. Mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša tą pačią 

dieną), išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja mokyklos administraciją. 

7.5. Įpareigoja klasės mokinį, neatvykusį į pamoką be pateisinamos priežasties, pateikti, 

pasirašytą tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą. 

7.6. Su mokiniu, praleidusiu ir nepateisinusiu iki 10 pamokų (imtinai) ar pavėlavusiu į pamokas, 

raštu susitaria dėl tolesnių veiksmų: bandomojo laikotarpio, pokalbio su tėvais, kitų priemonių. 

 

8. Socialinis pedagogas: 

8.1. Susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), kai klasės auklėtojo/mokytojo taikomos 

priemonės nepadeda išspręsti lankomumo problemų, kai problemos kartojasi, kai tėvai (globėjai, 

rūpintojai) vengia bendrauti su klasės vadovu/mokytoju. 

8.2. Teikia informaciją apie mokinio lankomumo problemas bei taikytas priemones jų 

sprendimui mokyklos Vaiko gerovės komisijai. 

8.3. Analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), 

klasės auklėtoju, dėstančiais mokytojais, direktoriaus pavaduotoju, švietimo pagalbos specialistais ieško 

sprendimo būdų. 

8.4. Įpareigoja mokinį pateikti pamokų lankomumo fiksavimo formą (4 priedas). 

8.5. Jei mokinys be pateisinamų priežasčių per mėnesį praleido daugiau kaip 50 proc. pamokų, 

bendradarbiaudamas su klasės vadovu, raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

8.6. Inicijuoja su mokiniu, kuris sistemingai praleidžia pamokas, pokalbį Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams).  

8.6.1. Ne vėliau nei prieš tris dienas iki posėdžio su Vaiko gerovės komisijos pirmininku 

suderina svarstymo datą. 

8.6.2. Mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie privalomą dalyvavimą Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje. 

8.6.3. Vaiko gerovės komisijai pateikia problemą pagrindžiančius dokumentus. 

 

9. Dalyko mokytojas: 

9.1. Atlieka mokinių lankomumo pamokoje apskaitą. 

9.2. Nežymi „n“, jei Tamo elektroninio dienyno administratorius, vadovaudamasis direktoriaus 

įsakymu,  įrašo: mokinys mokosi sanatorijoje, reabilitacijos ar kitoje įstaigoje, laikinai išvyko su tėvais. 

9.3. Pasibaigus mėnesiui nežymi „n“ atbuline data. 

9.4. Kiekvieną dieną iki 18 val. elektroniniame dienyne pažymi pamokoje nedalyvavusius ir 

pavėlavusius mokinius. 

 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

10.1. Analizuoja klasės auklėtojo, dalykų mokytojų sukauptą medžiagą apie pamokas 

praleidžiančius ar / ir mokyklos nelankančius mokinius, bendradarbiauja su švietimo pagalbos  

specialistais, padeda priimti sprendimus. 

10.2. Prireikus inicijuoja direkcinius pasitarimus, pokalbius. 

 

11. Vaiko gerovės komisija: 

11.1. Rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, 
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atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytais bei kitas su 

vaiko gerove susijusias funkcijas. 

11.2. Sudaro pamokas praleidžiančių, mokyklą vengiančių lankyti ir mokyklos nelankančių 

mokinių sąrašus. Šiems mokiniams ir jų šeimoms teikia specialistų pagalbą.   

11.3. Inicijuoja klasės auklėtojo ir socialinio pedagogo vizitus į mokinio namus.  

11.4. Bendradarbiauja su Jonavos rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba, Jonavos PK bei Pedagogine psichologine tarnyba. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Klasių auklėtojai pasirašytinai supažindina su pamokų lankomumo tvarka mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus) ir mokinius. 

13. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai pasirašytinai supažindami 

su šia tvarka.  

14.  Tvarka skelbiama mokyklos interneto svetainėje. 

 

 

 

______________________________________ 
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           Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos           

lankomumo tvarkos aprašo 

           1 priedas 

 

 

 

____________________________________________________________  
(Vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė) 

 

 

Jonavos ,,Lietavos‘‘ pagrindinės mokyklos 

 

 

_______ klasės auklėtojui ____________________ 

                                              (vardas, pavardė) 

 

 

PRAŠYMAS PATEISINTI PRALEISTAS PAMOKAS 

_______________ 
(data) 

 
  

Prašau pateisinti ________________________________________________, ____ klasės mokinio(-ės), 
                                                           (vaiko vardas, pavardė) 

__________________________________________________________________     praleistas pamokas, 
 (neatvykimo į mokyklą data, jei praleista tik dalis pamokų, data ir pamokų numeriai pagal tvarkaraštį) 
 

nes ________________________________________________________________________________ 
                           (nurodyti nedalyvavimo pamokoje (-ose) priežastį) 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

    
 ______________________________________________ _______________________ 

      (vardas, pavardė) (parašas) 
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           Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos           

lankomumo tvarkos aprašo 

           2 priedas 

 

 

 

JONAVOS ,,LIETAVOS‘‘ PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

 

 

 Gerb______________________________________________________________________________,  

                                                      (tėvo ar mamos, (globėjų) vardas, pavardė)  

 

 20 ____ m. ______ mėn. _____ d. ____________val. Jūs esate kviečiama(s) atvykti į mokyklą.  

 

Kvietimo tikslas: _____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Prašome atvykti į ________ kabinetą.  

 

Jei negalite atvykti nurodytu laiku, prašome parašyti priežastis _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

Parašykite laiką, kada planuojate atvykti __________________________________________________ 

         (data, valanda) 

 

 

 Klasės auklėtojas _______________________________ 

                                           (parašas, vardas, pavardė)  

  

 

Tėvai (globėjai) ________________________________ 

                                            (parašas, vardas, pavardė) 
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           Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos           

lankomumo tvarkos aprašo 

           3 priedas 

 

 

 

 

MOKINIO PRALEISTŲ PAMOKŲ PASIAIŠKINIMO LAPAS 

 

 
__________________ 

 (pildymo data) 

 
  

Aš, _______________________________________________________, _______ klasės mokinys (-ė),  
                                                               (vardas, pavardė) 
 

_______________________ nebuvau ____________________________________ pamokoje (-ose), 
(data, kada praleista pamoka (-os)                                              (dalyko pavadinimas)                                                       
                                                            

nes________________________________________________________________________________ 
 
                                                                 (nurodyti neatvykimo į pamokas priežastį)

                                              
 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

    
 ______________________________________________ _______________________ 

      (vardas, pavardė) (parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

           Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos           

lankomumo tvarkos aprašo 

           4 priedas 

 

MOKINIO LANKOMUMO IR ELGESIO PAMOKOSE FIKSAVIMO FORMA  

 

Vardas, pavardė ___________________________  Klasė _______ 

Stebėjimo laikotarpis _______________________ 

 

Diena Pamokos Darbas 

pamokoje 

Elgesys 

pamokoje 

Namų 

darbų 

atlikimas 

Mokytojų 

parašai 

Pagyrimai, 

pastabos 

Pirmadienis • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

     

Antradienis • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

     

Trečiadienis • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

     

Ketvirtadienis • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

     

Penktadienis • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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