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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR PROGIMNAZIJOS NELANKYMO 

PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos (toliau – Progimnazijos) mokinių lankomumo 

apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

klasių vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, psichologo, direktoriaus pavaduotojo 

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

pamokų nelankymo prevenciją bei tėvų ir mokinių funkcijas. Aprašas nustato mokinių lankomumo 

Progimnazijoje apskaitą ir prevencines poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti bei 

padedančias mokiniui įgyvendinti teisę į mokslą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilkaviškio rajono  savivaldybės teritorijoje gyvenančių 

vaikų apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. B-ĮV-980, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos 2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 10-5422 raštu „Dėl formos 094/A paskirties pakeitimo“, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 rugpjūčio 2 d. raštu „Dėl mokinių 

lankomumo apskaitos panaikinus medicinės pažymos formą Nr.094/A „Medicininė pažyma dėl 

neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“. 

3. Aprašo tikslai: 

3.1. gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją; 

3.2. vykdyti mokinių mokyklos nelankymo prevenciją; 

3.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus progimnazijoje. 

4. Vartojamos sąvokos: 

4.1. Pamokų nelankantis vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties praleidžiantis 

kai kurias pavienes pamokas arba ugdymui skirtas valandas. 

4.2. Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties 

praleidęs 50 ir daugiau procentų pamokų. 

4.3. Mokyklą vengiantis lankyti vaikas – mokinys, per mėnesį be pateisinamosios 

priežasties neatvykęs į progimnaziją ir praleidęs nuo 20–50 proc. pamokų. 

4.4. Vėlavimas – neatvykimas į pamoką o antro skambučio be pateisinamos priežasties.  

4.5. NEMIS – nesimokančių mokinių ir progimnazijos nelankančių mokinių informacinė 

sistema. 

4.6. Pateisinamasis dokumentas – dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistų pamokų 

teisėtumą ( užpildyta tėvų pranešimų forma) (1 priedas). 

II. MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITA 

 

5. Mokinių pamokų ir mokyklos lankomumas fiksuojamas Progimnazijos 

elektroniniame dienyne Dienyno nuostatų nustatyta tvarka.  

 

6. Popamokinės veiklos dienos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, 

sportinei, praktinei, socialinei-pilietinei, prevencinei veiklai, integruotų ugdymo programų 

įgyvendinimui, fiksuojamos Dienyne Progimnazijos nustatyta tvarka. 

7. Praleistų pamokų pateisinimo kriterijai: 



7.1 tėvai pamokas pateisina telefono skambučiu, elektronine žinute, įrašu TAMO 

dienyne neatvykus į mokyklą pavienes arba pirmas 3 dienas per savaitę (1 priedas). 

7.2. neatvykus mokiniui į mokyklą ilgiau nei 3 dienas per savaitę, tėvai pateikia raštišką 

pranešimą pagal nustatytą formą (1 priedas). 

7.3 dėl mokinio atstovavimo Progimnazijai tarptautiniuose, respublikiniuose, 

regioniniuose, Savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, 

konferencijose, sporto varžybose ir kituose renginiuose, vadovaujantis Progimnazijos direktoriaus 

įsakymu;  

7.4. dėl tikslinių iškvietimų į policijos komisariatą, teismą, Marijampolės apskrities 

vaiko teisių apsaugos skyrių Vilkaviškio rajone (toliau – VVTAĮT), Vilkaviškio rajono Švietimo 

pagalbos tarnybą ar kitas institucijas, pateikus iškvietimą, šaukimą ar kitą įrodantį dokumentą ar jo 

kopiją; 

7.6. dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigų iškvietimų ar kitų neformaliojo švietimo 

teikėjų (pateikus iškvietimą ar kitą pateisinantį dokumentą, ar jų kopijas) dalyvauti šventėse, 

konkursuose, varžybose ar kituose renginiuose, dienyne pažymint, kad mokinio nėra pamokose; 

7.7. dėl nepalankių oro sąlygų: kai oro temperatūra -25 laipsniai šalčio arba +30 

laipsniai karščio bei žemesnė arba aukštesnė, audros, liūties, uragano; autobuso, vežančio mokinius į 

mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo (pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką pranešimą);  

8. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių 

dokumentų per savaitę po praleistų pamokų.  

9. Visų klasių mokinių lankomumo apskaita vedama elektroniniame dienyne. Mokinio 

nebuvimą pamokoje (n raide) ar vėlavimą (p raide) pažymi dalyko mokytojas.  

10. Praleistų pamokų pateisinimą pagal tėvų informaciją ir pateiktus tėvų pranešimus, 

direktoriaus įsakymus, elektroniniame dienyne pažymi klasės vadovas. 

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kas pusmetį parengia progimnazijos mokinių 

mėnesio lankomumo suvestinę. 

12. Klasės vadovas aiškinasi priežastis (pokalbis, paaiškinimas, informacijos 

perdavimas tėvams). 

13. Dėl vengiančio lankyti pamokas ar nelankančio mokinio kreipiamasi į socialinį 

pedagogą bei VGK pirmininką. 

 

 

 

III. MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS TVARKA 

 

 

14. Mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių 

atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis.  

15. Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į pažintinę/ poilsinę kelionę pamokų metu:  

15.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas dėl praleistų pamokų 

pateisinimo turi pateikti informaciją progimnazijos direktoriui (3 priedas);  

15.2. išvykdamas į kelionę, mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistas temas. ir už 

jas atsiskaityti pagal progimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. 

 

IV. PAMOKŲ, PROGIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJA,  

ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 
 

16. Mokiniai: 

16.1. laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, Progimnazijos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 



16.2. praleidę pamokas, pagal Apraše nustatytą pateisinimo tvarką, klasės vadovui pateikia 

pamokas pateisinantį dokumentą. 

16.3. jei mokinys pamokų metu suserga, jis privalo kreiptis į sveikatos priežiūros specialistę 

(jai nesant – socialinį pedagogą), kuris informuoja klasės vadovą arba mokinio tėvus. (2 priedas) 

17. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

17.1. užtikrina vaiko punktualų ir reguliarų Progimnazijos lankymą pagal LR švietimo 

įstatymo 47 straipsnį.  

17.2. susipažįsta su Progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir Progimnazijos 

nelankymo prevencijos tvarkos aprašu; 

17.3. iš anksto arba pirmą mokinio neatvykimo į Progimnaziją dieną (iki pamokų pabaigos) 

apie neatvykimo priežastis informuoja klasės vadovą; per savaitę, po praleistų pamokų, pateikia 

pranešimą dėl mokinio neatvykimo į mokyklą. 

17.4 bendradarbiauja ir prireikus atvyksta į individualius pokalbius su Progimnazijos 

direktoriumi, klasės vadovu, pagalbos mokiniui specialistais dalyko mokytoju ir sprendžia iškilusias 

mokinio pamokų lankomumo problemas. 

17.5. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto 

adresui, operatyviai informuoja klasės vadovą. 

18.6. už piktnaudžiavimą tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, jei nesilaikoma Aprašo, pagal 

LR ANK 80 straipsnį tėvams užtraukia baudą nuo 280 iki 600 eurų. 

18. Dalykų mokytojai:  
18.1. pamokos pradžioje mokytojai dienyne pažymi į pamokas neatvykusius bei 

vėluojančius mokinius; 

18.2. paaiškėjus, kad mokinys yra Progimnazijoje, bet nedalyvauja pamokoje, nedelsiant 

informuoja klasės vadovą arba socialinį pedagogą; 

18.3. vykdo kitus susitarimus pamokų ir mokyklos nelankymo apskaitos bei mokyklos 

nelankymo prevencijos taikymo klausimais mokyklos nustatyta tvarka. 

19. Klasės vadovas: 

19.1. koordinuoja mokinių pamokų lankomumą, stebi jų elgesį, pasiekimus ir kitų pareigų 

vykdymą, apie tai nuolat informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); 

19.2. individualiai teikia pagalbą vėluojantiems, pamokų, Progimnazijos nelankantiems ir 

vengiantiems lankyti Progimnaziją, bendradarbiaudamas su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais),Progimnazijos vaiko gerovės komisija; 

19.3. iki kiekvieno mėnesio 3 d. pateikia Progimnazijos socialinei pedagogei ataskaitą apie 

Mokyklos nelankančius mokinius (be pateisinamos priežasties praleidę 50 proc.ir daugiau  pamokų) 

bei taikytas prevencijos priemones (4 priedas); 

19.4. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus, pamokas pateisinančius dokumentus, 

paaiškinimus, sega į klasei skirtą bylą. Pateisinimo dokumentai saugomi iki kitų mokslo metų 

pradžios. 

20. Progimnazijos socialinis pedagogas: 

20.1. bendradarbiaudamas su klasių vadovais, Progimnazijos direktoriumi, švietimo 

pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitomis institucijomis aiškinasi ir 

sprendžia pamokų nelankančių, Progimnaziją vengiančių lankyti, Progimnazijos nelankančių 

mokinių tokio elgesio priežastis;  

20.2. teikia socialinę pedagoginę pagalbą Pamokų nelankantiems, Progimnazijos 

vengiantiems lankyti ir Progimnazijos nelankantiems mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), konsultuoja klasių vadovus, dalykų mokytojus;  

20.3. sistemingai stebi Dienyną ir analizuoja mokinių lankomumą, su klasių vadovais aptaria 

klasės praėjusio mėnesio lankomumo suvestines, planuoja (pagal poreikį) priemones lankomumui 

gerinti; 



20.4. iki kiekvieno mėnesio 5 d. įtraukia Mokyklos nelankančius mokinius (be pateisinamos 

priežasties per mėnesį praleido 50 proc.ir  daugiau pamokų) į nesimokančių ir mokyklos nelankančių 

mokinių informacinės sistemos „NEMIS“ programą. 

20.5. bendradarbiauja su Progimnazijos vaiko gerovės komisija ir / ar dalyvauja jos veikloje, 

švietimo pagalbos specialistais, VVTAĮT, Švietimo pagalbos tarnyba.  

21. Progimnazijos psichologas: 
21.1. organizuoja ir vykdo vaikų ir tėvų apklausas, susijusias su mokinių savijauta, saugumu 

Progimnazijoje, žalingais įpročiais; 

21.2. planuoja ir įgyvendina prevencinę veiklą siekiant užtikrinti mokinių, saugumą, žalingų 

įpročių prevenciją Progimnazijoje;  

21.3. teikia psichologinę pagalbą pamokų nelankantiems, vengiantiems lankyti 

Progimnaziją ir Progimnazijos nelankantiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams); 

21.4. bendradarbiauja su Progimnazijos vaiko gerovės komisija ir dalyvauja jos veikloje, 

švietimo pagalbos specialistais, VVTAĮT, Švietimo pagalbos tarnyba.  

22. Progimnazijos vaiko gerovės komisija: 

22.1. rūpinasi pozityvaus Progimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių 

puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus 

Progimnazijos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio 

ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių 

aspektų; 

22.2. organizuoja Progimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, 

vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse; 

22.3. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui 

teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų; 

22.4. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, 

teikia siūlymus Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros 

priemonių tobulinimo; 

22.5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės 

vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui 

reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą. 

23. Progimnazijos direktorius: 

23.1. užtikrina vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos 

teikimą Progimnazijoje; 

23.2. siekdamas užtikrinti pamokų lankomumą, bendradarbiauja su Progimnazijos 

bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais; 

23.3. progimnazijai išnaudojus visas esamas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, 

kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių / Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių 

dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo;  

23.4. užtikrina NEMIS nuostatuose nustatytų funkcijų švietimo teikėjams, vykdantiems 

privalomojo švietimo programas, vykdymą ir paskiria atsakingą asmenį organizuoti ir koordinuoti 

mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir prevencinių priemonių taikymą bei kaupti ir tvarkyti NEMIS 

duomenis: 

23.4.1. mokyklos nelankančio mokinio praleistų pamokų per mėnesį skaičių ir praleidimo 

priežastį (-is); 

23.4.2. pokalbio (-ių) su Mokyklos nelankančiu mokiniu ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais), 

šeimos nariais datą (-os), mokyklos atstovo, dalyvavusio pokalbyje, vardą, pavardę ir pareigų 

pavadinimą, pokalbio dalyvį (-ius) (tėvas, motina, globėjas, rūpintojas, vaikas, kaimynas ir pan.), 

mokyklos nelankymo priežastį (-ys), pastabą (-as); 

23.4.3. informaciją, kada vaikas pradėjo lankyti mokyklą (duomenys teikiami iš Dienyno); 

23.4.4. duomenis įrašiusio asmens vardą, pavardę, duomenų įrašymo datą; 



23.4.5.prireikus (jei šie duomenys NEMIS nekaupiami ir netvarkomi Savivaldybių 

administracijų ar kitų juridinių asmenų) – Mokyklos nelankančio mokinio vardą, pavardę, asmens 

kodą, jei kodo nėra – gimimo datą ir lytį, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, mokyklos, kuriose 

mokosi, tačiau jos nelanko, kodą, klasę, kurioje mokosi, tačiau jos nelanko; 

23.5. inicijuoja mokinių skatinimą už labai gerą pamokų, mokyklos lankymą; 

23.6. užtikrina, kad paskirtas už NEMIS atsakingas asmuo į sistemą už kiekvieną mėnesį iki 

ateinančio mėnesio 5 d. pateiktų duomenis apie jų Mokyklos nelankančius vaikus.   

23.7. užtikrina Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos 

tvarkos aprašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. 

rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. B-ĮV- 980 įgyvendinimą Progimnazijoje. 

 

 

V. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

24. Labai gerai lankantys mokiniai skatinami pagyrimo įrašais elektoriniame dienyne 

arba MŪD‘E. 

25. Pusmečio/mokslo metų pabaigoje labai gerai lankantiems mokiniams ir/ar jų tėvams 

rašomos direktoriaus padėkos. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Progimnazijos direktorius įsakymu tvirtina Aprašą. 

27. Klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, dalykų mokytojai bei administracija 

pasirašytinai supažindinami su Aprašu ir su pareigomis, kurias jiems nustato ši tvarka. 

28. Mokinių tėvai su Aprašu supažindinami klasių tėvų susirinkimuose (rugsėjo 

mėnesį). 

29. Mokiniai su Aprašu supažindinami per klasės valandėlę (rugsėjo mėnesį). 

30. Šio Aprašo įgyvendinimo priežiūrą Progimnazijoje vykdo Progimnazijos 

direktorius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1 priedas 

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 

........ klasės vadovui (-ei)....................................................................... 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO LAPAS 

 

201..... m. ................................... mėn. ..... d. 

 

         .......... klasės mokinys (-ė) ............................................................................................................ 

 

201........ m. .......................... mėnesio ....................  d.  nebuvo ........................ pamokoje (-ose), nes 

                                                            (nurodyti praleistų pamokų skaičių)   .                                                                                                           

................................................................................................................................................................ 
 (nurodyti nedalyvavimo pamokoje (-ose) priežastį) 

................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. . 

Kūno kultūros pamokose nedalyvauja (paklausti šeimos gydytojo konsultacijos metu): 

Nuo...................................................iki.................................................................................................. 

 

Tėvas / mama / globėjas / rūpintojas .............................   ...........................................................                                                                                                                                                                                                                               

(Parašas)       (Vardas , pavardė) 
(Pabraukti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2 priedas  

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 

 

INFORMACIJA KLASĖS VADOVUI DĖL IŠLEIDIMO IŠ PAMOKŲ 

_____________________________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

Data__________________________lankėsi sveikatos priežiūros kabinete dėl ligos, traumos, 

nelaimingo atsitikimo, kitų priežasčių (pabraukti) 

 

Rekomenduojama išleisti: 

1) gydytojo konsultacijai 

2) į namus 

3) kita____________________________ 

 

Mokinio tėvams pranešė: 

1) pats vaikas 

2) visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

3) socialinė pedagogė 

4) klasės vadovas 

 

Užpildė : 

Sveikatos priežiūros specialistė J. Legavičienė___________________ 

Progimnazijos socialinė pedagogė D. Tarnauskienė_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 priedas 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis) 

 

________________________________________________________________________________ 
(gyvenamosios vietos adresas, tel. numeris) 

 

 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos  

Direktorei Giletai Naujokienei 

 

 

 

 

INFORMACIJA DĖL MOKINIO IŠVYKIMO SU TĖVAIS 

 

20   m.______________mėn.  ___  d. 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Išvykimo laikotarpiu mokinys mokysis savarankiškai ir atsiskaitys pagal Vilkaviškio „Ąžuolo“ 

progimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų  vertinimo tvarką.  

 

__________________   _________________________________ 

(parašas)    (vardas, pavardė) 
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4 priedas 

 

2019-2020 m. m._______________ mėnesio ataskaita apie mokyklos nelankančius mokinius 
 

Klasė: _____ 

Klasės vadovas: ___________________________ 

 

 

Mokyklos nelankančio 

mokinio* vardas, pavardė 

Praleistų 

pamokų per 

mėnesį 

skaičius 

Pokalbio (-ių) su 

mokyklos 

nelankančiu 

mokiniu ar jo tėvais 

(globėjais, 

rūpintojais), šeimos 

nariais data (-os) 

Mokyklos atstovo, 

dalyvavusio 

pokalbyje, vardas, 

pavardė ir pareigų 

pavadinimas 

Pokalbio dalyvis (-

iai) (tėvas, motina, 

globėjas, 

rūpintojas, vaikas, 

kaimynas ir pan.) 

Mokyklos 

nelankymo 

priežastis (-ys), 

pastaba (-os) 

Kada vaikas 

pradėjo lankyti 

mokyklą 

(duomenys 

teikiami iš 

Dienyno) 

 

       

       

       

* Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs 50 proc. ir daugiau pamokų. 

 


