
                      PATVIRTINTA 

Panevėžio r.  Pažagienių mokyklos-darželio  

direktoriaus 2021  m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-84  
 

 

VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pažagienių mokyklos-darželio (toliau – mokyklos) Vaikų lankomumo apskaitos ir mokyklos 

nelankymo prevencijos tvarkos aprašą (toliau – aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas, Vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymas,  mokyklos nuostatai.  

2. Tvarka reglamentuoja klasių/grupių mokytojų, dalykų mokytojų, direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui veiklą, gerinant vaikų lankomumą.  

3. Tvarka nustato vaikų lankomumo apskaitą ir prevencines poveikio priemones mokyklos 

nelankymui mažinti bei padedančias mokiniui įgyvendinti teisę į mokslą. 

4. Tvarkos tikslai: 

4.1. vykdyti vaikų mokyklos nelankymo prevenciją; 

4.2. nustatyti bendrus  mokyklos lankomumo  apskaitos kriterijus.  

 

II SKYRIUS  

  ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

5. Vaikų tėvai (globėjai):  

5.1. ikimokyklinio ir priešmokykinio ugdymo vaikų tėvai atsakingi už el. dokumentą (1 

priedas), pateisinantį praleistas dienas užpildymą ir jų pateikimą elektroninio dienyno pašte grupės 

mokytojui; 

5.2. pradinio ugdymo mokinių tėvai atsakingi už el. pranešimo atsiuntimą klasės mokytojai 

nurodant mokinio nelankytų dienų laikotarpį ir nelankymo priežastį/pateisinimą. 

6. Dalyko mokytojai – atsakingi už mokomojo dalyko pamokų lankomumo apskaitą 

elektroniniame dienyne. 

7. Klasės/grupės mokytojai – atsakingi už bendrą klasės/grupės vaikų lankomumo ir tėvų 

informavimo rezultatus. Imasi atitinkamų priemonių spręsti ugdytinių mokyklos lankomumo problemas, 

teikia informaciją direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

8. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – analizuoja klasių/grupių mokytojų ir logopedės pateiktą 

informaciją, teikia siūlymus direktoriui bei mokytojų tarybai, palaiko ryšius su savivaldybės švietimo ir 

ugdymo skyriumi ir kitomis institucijomis. 

9. Direktorius – vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, teikia prašymus, informaciją savivaldybės 

institucijų tarnautojams. Taiko įstatymo numatyta tvarka poveikio priemones nelankančiam vaikui ir 

informuoja tėvus. 
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III SKYRIUS 

 LANKOMUMO  REGISTRACIJA IR APSKAITA 

 

10. Vaikai į grupes ar klases yra skirstomi direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į tėvų prašymus ir/ar 

vaikų amžių, mokiniai keliami į aukštesnę klasę direktoriaus įsakymu gavus mokytojų tarybos siūlymą.  

11. Įstaigoje veikia dvi jungtinės ikimokyklinio ugdymo, viena jungtinė priešmokyklinio ugdymo 

grupė ir keturios pradinio ugdymo klasės.  

12.   Kasdienis vaikų lankomumas fiksuojamas elektroniniuose dienynuose. 

El. dienynų lankomumo apskaitos žiniaraščio žymenys: 

n – nelankyta diena;  

h – hibridinio mokymo metu vaikas mokosi nuotolyje; 

[ ] – lankyta diena; 

-     vaikas neįregistruotas įstaigoje; 

pl – vaiko liga (iki/priešmokyklinio ugdymo grupėse); 

pk – kitos priežastys (iki/priešmokyklinio ugdymo grupėse); 

Va – vasaros atostogos (iki/priešmokyklinio ugdymo grupėse); 

Ma – mokinių atostogos (iki/priešmokyklinio ugdymo grupėse). 

Praleistos pamokos žymimos raide ,,n“. 

13. Praleistų pamokų/dienų teisinimai fiksuojami praleistų pamokų/dienų teisinimo lapuose (1 

priedas).  

14. Praleistų pamokų/dienų teisinimo lapuose įrašus gali daryti: 

14.1. tėvai (teisėti globėjai); 

14.2. klasių/grupių mokytojai. 

15. Praleistų pamokų/dienų teisinimo lapus tėvai (globėjai) ar kitas įgaliotas asmuo užpildo ne 

vėliau kaip kitą dieną vaikui sugrįžus į klasę/grupę; 

16. Treneriai pateikia dokumentus pateisinančius mokinių dalyvavimą sporto renginiuose iki 

išvykimo dienos. 

17. Praleistas pamokas klasės/grupės mokytojas teisina elektroniniame dienyne, vadovaudamasis: 

17.1. praleistų pamokų/dienų teisinimo lapais (1 priedas) arba mokinio tėvų el. pranešimais;  

17.1.1. vaikui, sergant ilgiau, tėvai bendradarbiauja su mokytojais dėl mokinio mokymosi spragų 

pašalinimo; 

17.2. direktoriaus įsakymais, kai organizuojami renginiai, išvykos, atstovavimas olimpiadose, 

konkursuose, varžybose ir kt.;  

17.3. įvairių renginių (sporto, ekskursijos, konferencijos ir pan.) organizatorių, kurių inicijuoti 

renginiai vyksta pamokų metu, pažymomis. 

18.  Vaikų tėvai (globėjai): 

18.1. informuoja klasės/grupės mokytoją telefonu apie vaiko neatvykimą į mokyklą pirmąją 

neatvykimo dieną iki 8.30 valandos, nurodydami priežastį;  

18.2 teisina vaiko mokyklos nelankymą dėl ligos ar kitų priežasčių el. dienyne „Mano dienynas“ 

parašydami žinutę klasės mokytojui, nurodydami laikotarpį ir priežastį;   

18.4. be svarbios priežasties neplanuoja, kad pamokų metu jų sūnus ar dukra eitų pas gydytojus ar 

tvarkytų kitus reikalus;  

18.5. esant būtinybei, mokiniui ankščiau išėjus iš mokyklos, išėjimo laiką bei priežastį nurodo 

atsiųsdami klasės mokytojui el. žinutę į el. dienyną;  

18.6. ugdymo proceso metu, išsivežant vaiką į pažintinę/poilsinę kelionę, pateikia prašymą 

mokyklos direktoriui (2 priedas).   
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19. Klasės/grupės mokytojas: 

19.1. kasdien pažymi vaikų praleistas dienas/pamokas; 

19.2. kontroliuoja mokinių lankomumą, renka ir saugo praleistų pamokų pateisinimo žinutes ir el. 

pamokų pateisinimo lapus;    

19.3. bendradarbiauja su mokyklos vadovybe, klasėje dirbančiais mokytojais, kitais darbuotojais 

iškilusioms mokinio nelankymo problemoms spręsti; 

19.4. vaikui neatvykus į mokyklą 2 dienas iš eilės (ir tėvams (globėjams) nepranešus) išsiaiškina 

neatvykimo priežastis ir esant reikalui, apie tai informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui; 

19.5. kartą per savaitę elektroniniame dienyne pateisina mokinių praleistas pamokas. 

20. Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai užpildę kasdienio vaikų lankomumo 

apskaitos žiniaraštį, paskutinę mėnesio dieną duomenis pateikia mokyklos direktoriui tvirtinimui. 

21. Tiksliai užpildytas vaikų kasdienio lankymo apskaitos žiniaraštis, paskutinę mėnesio dieną 

pristatomas buhalteriui. 

22. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

22.1. analizuoja pamokų praleidimo priežastis;  

22.2. įvertina mokinio pamokų nelankymo, socialines problemas; 

22.3. planuoja socialinės ir švietimo pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones 

grąžinant mokinį į mokyklą; 

22.4. raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus), esant būtinybei - atsakingas tarnybas, jei mokinys 

be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau nei 50 proc. pamokų. 

 

IV SKYRIUS 

 PRALEISTŲ PAMOKŲ/DIENŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

 

23. Praleistos pamokos/dienos laikomos pateisintomis: 

23.1. dėl mokinio ligos pagal Praleistų pamokų/dienų teisinimo lapuose esantį tėvų (globėjų) įrašą;   

23.2. dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų praleistų dienų pagal 

išsaugotas tėvų žinutes el. dienyne ir el. pašte. 

23.3. dėl tikslinių iškvietimų (pagal Praleistų pamokų teisinimo lapuose esantį tėvų (globėjų) įrašą 

arba kitą dokumentą); 

23.4. kai vaikas direktoriaus įsakymu atstovauja olimpiadose, konkursuose, konferencijose, 

varžybose;  

23.5. dėl svarbių šeimos aplinkybių (pagal Praleistų pamokų teisinimo lapuose esantį tėvų 

(globėjų) įrašą); 

23.6. kai vaikas tėvų prašymu ir direktoriaus įsakymu vyksta su tėvais į pažintinę/poilsinę kelionę. 

 

V SKYRIUS 

 NELANKYMO PREVENCIJA 

 

24. Klasės vadovas su mokiniu išsiaiškina neatvykimo į pamokas priežastis, reikalui esant 

pasitelkia į pagalbą direktoriaus pavaduotoją ugdymui.  

25. Jei mokinys per pusmetį praleidžia daugiau kaip 25 pamokas be pateisinamos priežasties: 

25.1. prevencijos ir pagalbos priemonės aptariamos VGK posėdyje kartu su mokinio tėvais. 

26. Mokiniui, nepraleidusiam nė vienos pamokos per mokslo metus, atsižvelgiant į kitus 

mokymosi pasiekimus, direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas/padėka.  
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VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27.  Mokestis už vaikų išlaikymą, mokesčio lengvatos taikomos  vadovaujantis „Mokesčio už vaikų 

išlaikymą Panevėžio r. ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

tvarkos aprašu“ patvirtintu Panevėžio r. savivaldybės tarybos. 

28. Klasių/grupių mokytojai  privalo būti pasirašytinai supažindinti su aprašu. 

29.  Klasių/grupių mokytojai supažindina su aprašu tėvus. 

  

______________________________ 



 

                                                                                                    Vaikų  lankomumo apskaitos ir mokyklos 

                                                                                                nelankymo prevencijos tvarkos aprašo 

                                              1 priedas 

 

_______________________________________ 
(tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 

_______________________________________ 
(kontaktai) 

 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ/DIENŲ TEISINIMO LAPAS 

 

20__ .... m. ................................ mėn. ..................... d. 

 

Mano sūnus/dukra .........................................................................................., iš ................ klasės/grupės   
                                                        (vardas, pavardė)  
 

neatvyko į mokyklą-darželį: 

nuo 20__ m. ...................................... mėn...............................d. 

iki   20__ m. ...................................... mėn...............................d. 

nes ......................................................................................................................................................... 
(nurodyti neatvykimo į mokyklą-darželį priežastį) 

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

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

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

 

Tėvas/mama/globėjas .......................................................... ........................ 
                                                         (Vardas, pavardė)                                             (parašas)  

 

Neatvyko į mokyklą-darželį: 

nuo 20__ m. ...................................... mėn...............................d. 

iki   20__ m. ...................................... mėn...............................d. 

 

nes ......................................................................................................................................................... 
(nurodyti neatvykimo į mokyklą-darželį priežastį) 

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

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

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

 

 

Tėvas/mama/globėjas .......................................................... ........................ 
                                                         (Vardas, pavardė)                                             (parašas)  

 

 

 



                                                                                                    Vaikų  lankomumo apskaitos ir mokyklos 

                                                                                                nelankymo prevencijos tvarkos aprašo 

                                               2 priedas 

 

 

_______________________________________ 
(tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 

_______________________________________ 
(kontaktai) 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

20 __ - ___ - ___ 

Pažagieniai 

 

 Prašyčiau leisti mano sūnui/dukrai ..........................................................................................,  

.....................................  klasės/grupės  mokiniui(-ei), vykti su tėvais į pažintinę/poilsinę kelionę nuo 

20__ m. .................................................... d. iki 20___ m. .................................................... d.  

įskaitytinai. 

 Susidariusios pradinio ir priešmokyklinio ugdymo spragos bus likviduotos savarankiškai per dvi 

darbo savaites. 

 

                                                     _________________   ____________________________ 

                            (parašas)              (tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                                                           SUDERINTA 

Klasės/grupės  mokytoja                                                                          Direktoriaus pavaduotoja 

                                                                                                                  ugdymui 

___________________ 
       (parašas) 

____________________ 
      (vardas, pavardė) 

____________________ 
       (data) 

 

 

 

 

 

 



 


