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KIDULIU PAGRINDINES MOKYKLOS

MOKINIU LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS
TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyktos mokiniq lankomumo apskaitos ir mokyklos uelankymo prevencijos tvark4
(toliau Tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas, Mokyklos nuostatai ir
Sakiq rajono savivaldybds teritorijoje gyvenandiq nesimokandiq vaiktl ir nelankandiq mokiniq
apskaitos tvarkos apra5as.

2. Si Tvarka reglamentuoja dalYkq
direktoriaus pavaduotoj q ugdymui veikl4 gerinant
ir vykdant pamokq nelankymo prevencij4.

3. Tvarka nustato mokiniq lankomumo mokykloje
priemones mokyklos nelankymui maZinti.

apskait4 ir prevencines poveikio

4. Tvarkos tikslai:
4.1. gerinti mokiniqmokymo(-si) kokybq ir didinti mokymosi motyvacij4;
4.2. vykdyti mokiniq mokyklos nelankymo prevencij4;
4.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.
5. Klasiq vadovai, dalykq mokytojai, socialinis pedagogas vadovaujasi Lietuvos

Respublikos Svietimo [statymu, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklemis, mokymosi

sutartimi, mokytojo ir mokytojo, vykdandio klases vadovo funkcijas, pareigybes apra5ymu,

direktoriaus isakymais ir Sia Tvarka.
6. Vartojamos s4vokos:
Pamokq nelankantis mokinys - mokinys, be pateisinarnos prieZasties praleidZiantis kai

kurias pamokas.
Mokykl4 vengiantis lankyti mokinys

neateinantis i visas t4 dien4 vykstandias pamokas.
mokinys, be pateisinamos prieZasties

Mokyklos nelankantis rnokinys - 7-18 metq vaikas,
tadiau per menesi be pateisinamos prieZasties praleidEs daugiau kaip
privalomoj o Svietimo programas'

mokyojq klasiq vadovq socialinio pedagogo,
mokiniq pamokq lankomumq stiprinant kontrolE

[registruotas Mokiniq registre,
puse pamokq pagal vykdomas

PATEISINIMO KRITERIJAIII. PRALEISTU PAMOKU

7. Pamokos teisinamos:
7. 1. pateikus gydytojo paZymejim4;
7.2. pateikus kitq institucijq paZymas,i5kvietimus (i policijos komisariatq teism6

VTAS, PedagoginE psichologinE tarnyb4 ir pan.);
7.3. pateikus atsakingo renginio organizatoriaus paZymE furiedas 3) apie dalyvavimq

varZybo se, ekskursij ose, kituose renginiuose ;
J.4. oro temperat[rai esant 20 laipsniq Saldio ar Zemesnei 1-5 klasiq esant 25 laipsniams

ialdio ar Zemesnei temperatfirai 6-10 klasitl, ar del nepalankiq oro s4lygq (audros, lifities ar pan.);

7.5. pateikus tevq ar (globejr$ pateisinimq
7 .5.1. tevai (globejai) gali pateisinti ne daugiau kaip 3 i5 eiles ir ne daugiau kaip 6 dienas

per menesl
7.5.2. atsiradus bgtinybei mokiniui nelarkyi mokyklos ilgesni laikq tevai (globejai) i3

anksto raitu informuoja klasds vadov4nurodydami numatomo nelankymo trukmE ir prieZasti;

8. Pamokos neteisinarnos:
8.1. mokiniui savavali5kai i5ejus i5 pamokq;



8.2. laiku nepateikus klases vadovui pateisinamo dokumento (per I - 2 dienas po
atvykimo Imokyklfl

9. Netvarkingai, ne[skaitomai para5yti, taisyti pateisinantys dokumentai klases vadovo
gali bflti nepriimami, o praleistos pamokos skaidiuojamos kaip praleistos be prieZasties.

10. Veluoti I pamokas draudZiama:
10.1. pavelavimu nelaikome, jei vaikas neatvyksta laiku ipamok4del paveZejimo.
I l. Pateisinandius dokumentus mokinys privalo pristatyti iSkart atvykqs i mokykl4

klases vadovui.

III. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA

12' Pagrindine mokiniq ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams
privalomas.

13' Mokiniq lankomumo apskaitq pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko
mokytojas mokykliniame dienyne raide ,,n" paLymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje, o raide ,.p,,- mokiniui pavelavus i pamok4.

14' Mokiniq nedalyvavim4 pamokoje ir pavelavimus i pamok4 mokytojas privalo
paZymeti iki pamokos pabaigos. Jei del techniniq klitdiq to padaryti negalima - uZpildyti niveliau
kaip per 1 dienfl.

15. U1' dokumentrS pateisinandiq praleistas pamokas, pateikim4 klases vadovui ar dalyko
mokytojui atsakingas pamokas praleidps mokinys.

16. Mokiniu t6vai (slob€iai. ri inintoiai):
i6.1. uZtikrina punktualq ir reguliarq mokyklos lankym4 bei operatyviai sprendZia

mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus;
16.2. informuoja klases vadov4telefonu/elektroniniu pa5tu/Zinute apie vaiko neatvykim4

I mokyklq pirm4j4 neatvykimo dienq arba is anksto, nurodydami prieZast[;
16.3. privalo uZtikrinti, kad vaikas laiku pristatytq pamokas pateisinandius dokumentus;
16.4. planuoja vaiko profilaktini sveikatos patikrinim4 vizitus pas gydytojus (ne ligos

atveju) ar tvarko kitus reikalus ne pamokq metu;
16.5. ra5tu kreipiasi i dalyko mokytoj4 (Sis informuoja klases vadov{ ar klasds vadov4

jei esant bttinybei mokiniui reikia i5eiti i5 mokyklos nepasibaigus pamokoms, nurodydami i5ejimo
laik4bei prieZasti;

16.6. informuoja ra5tu klases aukletoj4 ar dalyko mokytoj4 jei vaikas veluoja i pamokas
arba anksdiau i5 jq iSeina, del mar5rutiniq transporto priemoniq grafiko;

16.7. privalo atvykti i individualius pokalbius su klases vadovu, dalyko mokytoju,
mokyklos administracij a;

16.8. bendradarbiauja su klases vadovu, mokyklos vadovais, dalykrl mokytojais bei
specialistais, teikiandiais pedagoginE, socialing, specialiqj4 pedagoginE, sveikatos prieZifiros
pagalbq

17. Klases vadovai:
17.1.renka, tvarko ir saugo praleistas pamokas pateisinandius dokumentus, paai5kinimus

apie mokiniq praleistas pamokas, pavelavimus iki pusmedio pabaigos;
17.2. mokiniui, neatvykus i mokykl42 dienas i5 eiles ir t€vams (globejams) nepranelus,

iSsiai5kina neatvykimo prieZastis, ir, esant reikalui, apie tai informuoja tevus irlar socialini
pedago96

17.3. bendradarbiauja su klaseje dirbandiais mokytojais, socialiniu pedagogu ir kitais
specialistais iSkilusioms mokinio nelankymo problemoms sprgsti;

17.4. iki kiekvieno mdnesio 5 dienos socialiniam pedagogui pristato ataskait4 apie be
pateisinandios prieZasties praleidZiandius pamokas mokinius (priedas 1) ir i5sami4 ataskait4 apie
taikytas konkredias prevencines priemones;

17.5. socialinio pedagogo praSymu informuoja tevus apie atvykimq i Vaiko geroves
komisijos posedi del mokinio lankomumo;
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17.6. pusmedio, metines lankomumo suvestines pateikia direktoriaus pavaduotojui
(pagal pateikt4 form4) ;

I7.7,lankomumo rezultatus aptaria per mokiniq tdvq susirinkirnus.
18. Socialinis rredasogas:
1 8.1. analizuoja pamokq praleidimo prieZastis;
18.2. ivertina mokinio pamokq nelankymo prieZastis, jo socialines problemas;
1 8.3. individualiai dirba su blogai mokykl4 lankandiais mokiniais, jq tevais;
18.4.planuoja socialin6s pagalbos teikim4 vaikui, numato prevencines priemones,

gr4Zinant mokini i mokykl4;
18.5. bendradarbiauja su klaseje dirbandiais mokytojais ir kitais specialistais;
18.6. padeda klases aukletojui i5siai5kinti ir Salinti blogo pamokq lankomumo prieZastis;
l8.7.dalyvauja aptariant mokinio lankomumo problemas mokyklos savivaldos

institucijose;
18.8.pagal klasds vadovq pateiktas ataskaitas (forma Nr.1), inicijuoja mokinio pokalb[

kartu su mokinio tevais.
1S.9.inicijuoja mokinio, kuris piktybiSkai praleidineja pamokas, svarstym4 Vaiko

geroves posedyj e dalyvauj ant tevams (globej ams, rfipintoj ams) ;
l8.l0.bendradarbiauja su mokyklos Vaiko gerovds komisija, nepilnamediq reikalq

inspekcija, Vaiktl teisiq apsaugos skyriumi (toliau - VTAS), senilnijornis ir Svietimo skyriumi;

IV. PAMOKU NELANKYMO PREVENCIJA

19. Jei mokinys per mdnesi praleidZia nddaugiau kaip 20 pamokq be pateisinamos
prieZasties arbalir paveluoja fr6 daugiau kaip 5 kartus ra5tu paai5kina prieZastis ir paai5kinimq
pateikia klasds vadovui.

20. Situacijai nesikeidiant (mokinys ir toliau neatvyksta i pamokas) klases vadovas
inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbi ir kartu aptaria prevencines priemones; esant
reikalui, mokinys nukieipiamas pas psicholog4 ar kit4 specialistq.

21. Padediai nepager€jus, socialinis pedagogas inicijuoja mokinio elgesio svarstym4
Vaiko gerovds komisijos posddyje, kuriame privalo dalyvauti klases vadovas, mokinys ir jo tevai
(globejai).

22. Tevams neatvykus i Vaiko gerov€s komisijos posedl, klases vadovas ar socialinis
pedagogas oficialiu ra5tu (priedas 2), kuris registruojamas ra5tincje, informuoja nelankandio
mokinio tevus apie esam4lankomumo situacijE

23. Jei mokinys per mdnesi praleidZia 50 proc. pamokq be pateisinamos prieZasties,
socialinis pedagogas kreipiasi pagalbos I Vaiko geroves komisij4 inforrnuoja Vaiko teisiq apsaugos
skyriq (VTAS), Nepilnamediq reikalq inspekcijq Svietimo skyriq ir senilnij4.

24. Prttalkius visas prevencines priemones ir situacijai kartojantis (mokinys nelanko)

socialinis pedagogas, gavgs Vaiko gerovds komisijos nutarim4 kreipiasi pagalbos i Mokyklos taryb4

irlar rajono Vaiko geroves komisij4.
Pastaba: Mokinys, be pateisinamos prieZasties per pusmet[ praleidqs daugiau kaip du

treddalius mokomojo dalyko pamok6 yra neatestuojamas. UZ praleistq pamokq mokomqj4

medZiag4 privalo atsiskaityti.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Klasiq vadovai, dalykq mokytojai, 5-10 klasiq mokiniai pasira5ytinai supaZindinami

su Sia tvarka kiekvienq mokslo metq rugsejo mdnesio pirmqie savaitq.
26.Tevai su Sia tvarka supaZindinami tevq susirinkimq metu.
27 . T v arka skelbiama mokyklos internetinej e svetainej e.
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Kiduliq pagrindin0 mokyklos

lankomumo ataskaita uZ

I priedas
klas0s

menesi.

Be
pateisinamos
prieZasties

Klases vadovo veikla.Mokinio vardas, pavarde

15 viso kiaseje praleista pamokq:

Pristatyti iki sekanlio minesio 5 dienos

Klases vadove(as)

Pastaba:

(vardas, pavarde, para5as)

1. Jei klaseje ir nebuvo mokiniq kurie praleido pamokas be pateisinamos prieZasties,

atnesame lentelg ir para5ome, kad ,, mokiniq, praleidusiq pamokas be pateisinamos prieZasties klaseje

nebuvo".
2. Jei turite kokiq nors dokumentq irodandiq jlsq nuveiktE darb4 pridekitc (pvz.: pokalbio su tdvais, mokiniq

aktai, apsilankymo namuose aktai, pokalbiq telefonu suvestine).
3. I Ientelq raSomi tik mokiniai, praleidg pamokas be pateisinamos priezasties.

Kiduliq pagrindind mokYklos

lankomumo ataskaita uZ

klasds

menesi.

Ei l .
Nr.

Mokinio vardas, pavarde Praleista
pamokq i5
viso per
menesi

I5 jtl
pateisintos

Be
pateisinamos
prieZasties

Klases vadovo veikla.

I5 viso klaseje praleista Pamokrl:

Pristatyti iki sekantio mdnesio 5 dienos

Klases vadove(as)
(vardas, pavardd, para5as)
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2 priedas

KIDULiU PAGRINDINE MOKYKLA

Gerb.

PRANESIMAS
DEL MOKYMOSI IR ELGESIO MOKYKLOJE

201 I Nr.
Kiduliai

Informuojame Jus, kad J[st1(dukra, stnus)
be pateisinamos prieZasties praleido pamokq.

PraSome uZtikrinti J0Sq mokyklos lankyrn4. Pasidomekite, k4J[sq
veikia ne mokykloje pamokq metu ir ar tai uZtikrina jo saugume.

Klases vadovas
(paraSas) (v. ,pavardc)

Socialine pedagoge
Tmas) 

-

KIDULIU PAGRINDINE MOKYKLA

Gerb.

PRANESIMAS
DEL MOKYMOSI IR ELGESIO MOKYKLOJE

20rl Nr.
Kiduliai

Informuojame Jus, kad J[sq (duka, stnus)
be pateisinamos prieZasties praleido pamokq.

Pra5ome uZtikrinti J[su mokyklos lankymE Pasidomekite, kq JUsq
veikia ne mokykloje pamokq metu ir ar tai uZtikrina jo saugumq.

Klasds vadovas
(paraJas) ---------F+avaidq

Socialine pedagoge
Tpard@-



3 priedas

KIDULIV PAGRINDINE MOKYKLA

(rengi@

Inforrnuoju, kad 2011 m.

1. Vardenis Pavardenis, klas6
2.
J .

4 .

dalyvauja

men. d . pamokas mokiniai:

Oarasas) (v.,pavarde)


