PATVIRTINTA
Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazijos direktoriaus
2018 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. M-16
IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ
LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir
nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja progimnazijos mokinių, jų
tėvų (globėjų, rūpintojų), administracijos, pagalbos mokiniui specialistų, klasių auklėtojų, dalykų
mokytojų veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų
nelankymo prevenciją.
2. Aprašas nustato mokinių lankomumo apskaitą ir prevencines poveikio priemones
progimnazijos lankymui užtikrinti.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. nelankantis progimnazijos mokinys – įregistruotas Mokinių registre mokinys, kuris per
mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų;
3.2. NEMIS – šalies Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė
sistema.

II SKYRIUS
PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITA
4. Pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas.
Lankyti pamokas ir laikytis šios tvarkos mokinys įsipareigoja pasirašydamas Vaikų iki 14 metų
arba 14 metų ir vyresnių mokinių mokymo sutartį.
5. Mokinių lankomumą elektroniniame dienyne kiekvieną pamoką fiksuoja dalyko
mokytojas. Dalyko mokytojas elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi mokinio nedalyvavimą
pamokoje, „p“ – pavėlavimą.
6. Pamokos pateisinamos:

2

6.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją, dėl kitų svarbių šeimos aplinkybių – pristačius
medicinos pažymą ar tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą pateisinti pamokas. Tėvai (globėjai,
rūpintojai) gali teisinti ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį;
6.2. dėl mokinio atstovavimo progimnazijai respublikiniuose, regioniniuose, rajono
savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto
varžybose, vadovaujantis direktoriaus įsakymu;
6.3. dėl mokinio dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo įstaigų šventėse, konkursuose,
varžybose ar kt. renginiuose, vadovaujantis pateiktu įstaigos pranešimu;
6.4. dėl mokinio dalyvavimo progimnazijos organizuojamuose renginiuose, suderinus su
progimnazijos direktoriumi arba direktoriaus pavaduotoju ugdymui;
6.5. dėl kitų svarbių priežasčių (kai sunegalavus ar esant kitoms nenumatytoms
aplinkybėms) mokinys išleidžiamas iš pamokų su klasės auklėtojo arba socialinio pedagogo žinia.
7. Pamokos laikomos pateisintomis, jei mokinys klasės auklėtojui pateikia pamokų
praleidimą pateisinantį dokumentą ne vėliau kaip kitą dieną pradėjęs lankyti progimnaziją.

III SKYRIUS
ATSAKINGŲ ASMENŲ PAREIGOS IR FUNKCIJOS
8. Mokinys:
8.1. Privalo lankyti pamokas. Vėluoti į pamokas draudžiama. Mokinys be pateisinamos
priežasties per pusmetį praleidęs 30 pamokų, laikomas linkusiu praleisti pamokas.
8.2. Praleistas pamokas privalo pateisinti gydytojų išduota pažyma, institucijų pažyma arba
tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinimu ne vėliau kaip kitą grįžimo į progimnaziją dieną ir pateikti
pateisinantį dokumentą klasės auklėtojui (jam nesant – socialiniam pedagogui).
8.3. Iš pamokų gali išeiti dėl šeimos, asmeninių priežasčių tik turėdamas raštišką tėvų
prašymą arba tėvams informavus klasės auklėtoją (jam nesant – socialinį pedagogą) telefonu arba
pranešimu elektroniniame dienyne (per tėvų prisijungimą).
8.4. Iš pamokų gali išeiti dėl sveikatos problemų tik leidus klasės auklėtojui, jam nesant
socialiniam pedagogui ar direktoriaus pavaduotojui, išleidimą atsakingi asmenys suderina su
mokinio tėvais.
8.5. Praleidęs daugiau nei 7 pamokas per mėnesį be pateisinamos priežasties dalyvauja
pokalbyje su klasės auklėtoju.
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8.6. pakartotinai praleidęs daugiau nei 7 pamokas per mėnesį be pateisinamos priežasties
klasės auklėtojui raštu paaiškina priežastis.
8.7. Mokiniui sistemingai vėluojant į pamokas taikomos tos pačios auklėjamosios bei
poveikio priemonės, kaip ir už pamokų nelankymą.
9. Tėvai (globėjai, rūpintojai):
9.1. atsako už vaiko pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų progimnazijos
lankymą Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme nustatyta tvarka bei operatyviai sprendžia
mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus;
9.2. sistemingai stebi pamokų lankomumą elektroniniame dienyne, bendrauja su klasės
auklėtoju, socialiniu pedagogu;
9.3. išsiaiškina vėlavimų ir pamokų praleidimo priežastis, kontroliuoja ir koreguoja vaiko
elgesį;
9.4. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į progimnaziją dieną raštu/telefonu/elektroniniu
paštu/žinute elektroniniame dienyne (per tėvų prisijungimą) apie vaiko neatvykimą į progimnaziją
informuoja klasės auklėtoją, nurodo priežastis;
9.5. pasirūpina, kad klasės auklėtojui ne vėliau kaip kitą vaiko grįžimo į progimnaziją dieną
būtų pristatytas praleistas pamokas pateisinantis dokumentas;
9.6. privalo informuoti klasės auklėtoją ir pateikti pateisinantį dokumentą iki kiekvieno
mėnesio 2 dienos, jei vaikas dar negrįžęs į progimnaziją;
9.7. pateisina mokinio praleistas pamokas savo parašytu prašymu ne daugiau kaip už 3
dienas per mėnesį;
9.8. atsako už pateisinimo dokumentų teisingumą;
9.9. bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, švietimo pagalbos, sveikatos
priežiūros darbuotojais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą, sprendžiant vaiko
ugdymo(-si) ir pamokų lankomumo klausimus;
9.10. lanko tėvų susirinkimus, atvyksta į individualius pokalbius, kviečiami dalyvauja
Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
9.11. mokiniui skyrus mokymą namuose arba sanatorinį gydymą, tėvai nedelsiant kreipiasi
į progimnazijos administraciją, pateikia progimnazijos direktoriui prašymą ir medicinos įstaigos
pažymos kopiją;
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9.12. jei mokinys išvyksta į pažintinę/poilsinę kelionę pamokų metu, tėvai (globėjai) ne
vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turi pateikti prašymą progimnazijos direktoriui;
9.13. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, operatyviai
informuoja klasės auklėtoją arba atnaujina asmeninius duomenis elektroniniame dienyne;
9.14. keisdami ugdymo įstaigą tiksliai nurodo, į kokią ugdymo įstaigą vaikas išvyksta
mokytis.
10. Klasės auklėtojas:
10.1. mokiniui neatvykus į progimnaziją (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai)
nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja socialinį
pedagogą ir/ar progimnazijos administraciją;
10.2. vadovaudamasis pateisinančiais dokumentais ar kitomis priemonėmis ne vėliau kaip
kitą dieną elektroniniame dienyne pateisina mokinio praleistas pamokas;
10.3. aiškinasi mokinių savavališko išėjimo (bėgimo iš pamokų) priežastis, apie jas
nedelsdamas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
10.4. individualiai dirba su linkusiais praleisti pamokas, vėluojančiais į jas mokiniais, taiko
auklėjamąsias poveikio priemones:
10.4.1. mokinį, be pateisinamos priežasties praleidusį daugiau nei 7 pamokas per mėnesį,
kviečia pokalbiui ir informuoja apie tolimesnes poveikio priemones;
10.4.2. mokinį, pakartotinai be pateisinamos priežasties praleidusį daugiau nei 7 pamokas
per mėnesį, kviečia pokalbiui ir reikalauja raštu paaiškinti priežastis, susisiekia su mokinio tėvais ir
įspėja juos apie tolimesnes poveikio priemones, kreipiasi į socialinį pedagogą;
10.4.3. jei socialinė pedagoginė pagalba nepadeda ir mokinys toliau praleidžia pamokas be
pateisinamos priežasties, klasės auklėtojas teikia mokinio elgesį svarstyti Vaiko gerovės komisijai;
10.5. bendradarbiaudamas su dalykų mokytojais, administracija bei socialiniu pedagogu,
vykdo pamokų nelankymo prevenciją, esant reikalui konsultuojasi su pagalbos mokiniui
specialistais;
10.6. neturinčius galimybės naudotis elektroniniu dienynu tėvus (globėjus, rūpintojus)
supažindina su mokinio mėnesio pamokų lankomumo rezultatais;
10.7. aptaria klasės mokinių pamokų lankomumą klasės valandėlių metu;
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10.8. tėvų susirinkimų metu pristato lankomumo suvestines, kartu su tėvais (globėjais,
rūpintojais) analizuoja pamokų praleidimo priežastis, supažindina tėvus su progimnazijos mokinių
pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašu;
10.9. teikia informaciją kūno kultūros mokytojui apie mokinius dėl ilgalaikio atleidimo nuo
kūno kultūros pamokų;
10.10. kiekvienų mokslo metų pradžioje mokinius supažindina su progimnazijos mokinių
pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašu;
10.11. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus. Medicinos pažymas perduoda sveikatos
priežiūros specialistui, kitus dokumentus saugo iki mokslo metų pabaigos.
11. Dalykų mokytojai:
11.1. kiekvieną pamoką elektroniniame dienyne pažymi neatvykusius ir pavėlavusius
mokinius;
12.2. mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi „p“. Jei
mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko ir vėlavimo priežastis nepateisinama, mokytojas
gali žymėti „n“ ir rašo pastabą bei pranešimą tėvams (globėjams, rūpintojams);
11.3. pamokos metu išsiaiškinęs, kad mokinys, kurio nėra klasėje, ankstesnėse pamokose
dalyvavo, informuoja klasės auklėtoją (jam nesant – socialinį pedagogą);
11.4. sudaro mokinių, dalyvaujančių renginiuose, išvykose pamokų metu sąrašus, suderina
su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir skelbia informaciją mokytojų kambario skelbimų lentoje
dieną prieš renginį.
12. Socialinis pedagogas:
12.1. stebi pamokų lankomumo apskaitą elektroniniame dienyne, bendrauja su klasių
auklėtojais ir dėstančiais mokytojais, reguliariai aptaria klasių lankomumą, aiškinasi priežastis;
12.2. individualiai dirba su mokiniu, vykdo sistemingą mokinio elgesio, lankomumo ir
mokymosi pasiekimų kontrolę, bendradarbiauja su mokytojais, progimnazijos administracija;
12.3. individualiai dirba su mokinio šeima, reikalui esant su klasės auklėtoju arba seniūnijos
socialiniu darbuotoju lankosi mokinio namuose;
12.4. bendradarbiauja su Ignalinos rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriumi,
Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru, Policijos
komisariato prevencijos poskyrio specialistais ir seniūnijomis, kurių teritorijose gyvena
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progimnazijos nelankantys mokiniai, nustatant nelankymo priežastis ir numatant priemones,
padedančias mokinį sugrąžinti į progimnaziją;
12.5. iki kiekvieno mėnesio 5 d. informuoja Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyrių apie mokinį, be pateisinamos priežasties praleidusį daugiau kaip pusę
pamokų, informaciją pateikia į NEMIS;
12.6. kai progimnazijoje nėra klasės auklėtojo, leidžia mokiniui susirgus išeiti iš pamokų,
prieš tai telefonu informavus tėvus (globėjus). Klasės auklėtoją informuoja dėl pamokų
pateisinimo.
13. Vaiko gerovės komisija:
13.1. vertina mokymo(-si) aplinką, analizuoja mokinių mokymo(-si) poreikius, lankomumo
problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
13.2. klasės auklėtojo teikimu nagrinėja mokinių, linkusių praleidinėti pamokas, nelankymo
priežastis, imasi veiksmų, padedančių šias problemas spręsti;
13.3. organizuoja posėdžius, kuriuose susitaria dėl poveikio priemonių ir jų taikymo
termino, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) lankomumo užtikrinimo klausimais, supažindina
su atsakomybe ir administracinio poveikio priemonių taikymu;
13.4. praėjus sutartam terminui Vaiko gerovės komisija įvertina taikytų poveikio priemonių
efektyvumą, mokinio ir jo tėvų pastangas. Jei lauktas rezultatas nepasiektas, komisija priima
sprendimą pratęsti poveikio priemonių taikymo terminą arba informaciją apie mokinį pateikia
kitoms institucijoms;
13.5. teikia rekomendacijas progimnazijos direktoriui dėl nuobaudų taikymo;
13.6. inicijuoja kreipimąsi į rajono savivaldybės administraciją dėl vaiko minimalios ar
vidutinės priežiūros priemonės skyrimo progimnazijos nelankančiam mokiniui.
14. Administracija:
14.1. inicijuoja progimnazijos dokumentų, susijusių su lankomumu, rengimą (pakeitimus),
vykdo šių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą;
14.2. prižiūri dokumentų, reglamentuojančių lankomumo veiklą, įgyvendinimą;
14.3. pasibaigus pusmečiui, mokslo metams lankomumo analizę pateikia mokytojų tarybai;
14.4. bendradarbiauja su socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu, klasių auklėtojais,
mokytojais sprendžiant mokinių mokymo(-si), lankomumo klausimus.
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IV SKYRIUS
PREVENCINĖS IR MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS
15. Taikomos prevencinės priemonės:
15.1. klasės auklėtojo pastaba elektroniniame dienyne už be pateisinamos priežasties
praleistas daugiau negu 7 pamokas per mėnesį;
15.2. klasės auklėtojo, socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu, raštiškas mokinio
paaiškinimas;
15.3. tėvų (globėjų) informavimas, jų kvietimas į progimnaziją pokalbiui;
15.4. mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;
15.5. mokinio įtraukimas į rizikos grupės mokinių sąrašą;
15.6. direktoriaus drausminė nuobauda-pastaba už per pusmetį be pateisinamos priežasties
praleistas 30–60 pamokų; direktoriaus drausminė nuobauda-papeikimas praleidus daugiau kaip 61
pamoką;
15.7. kreipimasis į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją
dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo.
16. Mokinių skatinimas – direktoriaus raštiškas pagyrimas mokiniui, nepraleidusiam per
pusmetį nė vienos pamokos.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesį klasės auklėtojai supažindina mokinius su šiuo
aprašu.
18. Tėvai su šiuo aprašu supažindinami tėvų susirinkimų metu.
19. Aprašas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje.
_____________________________

