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VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO 

PREVENCIJOS TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilkaviškio pradinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarka reglamentuoja mokinių lankomumo mokykloje apskaitą ir prevencines poveikio 

priemones, administracijos, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bei tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pareigas. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių ugdymo veiklą. 

3. Mokyklos nelankymo prevenciją ir lankomumo apskaitą vykdo klasių vadovai bei 

socialinis pedagogas. 

II SKYRIUS 

LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

4. Praleistas pamokas ir pavėlavimą į pamokas (daugiau nei 5 min.) atitinkamai raidėmis 

,,n“ ir ,,p“, mokytojai fiksuoja elektroniniame dienyne „Mano dienynas“. 

5. Klasės vadovas praleistas pamokas pateisina elektroniniame dienyne:  

5.1. mokiniui pateikus pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pažymą;  

5.2. mokiniui pateikus raštišką tėvų paaiškinimą dėl ligos, ne daugiau kaip trijų dienų iš 

eilės praleistas pamokas; 

5.3. vadovaudamasis mokyklos direktoriaus įsakymu apie dalyvavimą renginiuose, 

išvykas, laikiną nebuvimą ir kt.; 

5.4. pamokoms nevykstant dėl nepalankių oro sąlygų: audros, uragano ar autobuso, 

vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar pavėlavimo. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių 

šalčio ar žemesnė, į mokyklą mokiniams galima neatvykti.  

6. Klasės vadovas: 

6.1. pateikia medicinines pažymas už praėjusį mėnesį visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistui iki einamojo mėnesio 5 dienos; 

6.2. pasibaigus pusmečiams pateikia informaciją apie auklėjamosios klasės mokinių 

praleistas pamokas ir išsiaiškintas neatvykimo priežastis pavaduotojui ugdymui; 

6.3. individualių pokalbių metu kartu su tėvais analizuoja pamokų praleidimo priežastis. 

7. Mokinys, praleidęs pamokas, pirmąją atvykimo į mokyklą dieną klasės vadovui pristato 

gydytojo pažymą ar raštišką tėvų paaiškinimą. 

8. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

8.1.  užtikrina vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 

8.2. informuoja klasės vadovą telefonu, elektroniniu paštu, įrašu elektroniniame dienyne 

apie vaiko neatvykimą į mokyklą pirmąją neatvykimo dieną, nurodydami priežastį; 



8.3. iškilus netikėtoms aplinkybėms (vaikas gydysis sanatorijoje, vyksta kartu su tėvais į 

užsienį ir pan.), rašo prašymą mokyklos direktoriui dėl laikino nebuvimo mokykloje; 

8.4. jei vaikas praleido pamokas ne dėl ligos, užtikrina susidariusių mokymosi spragų 

likvidavimą per dvi savaites.  

III SKYRIUS 

NELANKYMO PREVENCIJA 

9. Klasės vadovas:  

9.1. mokiniui neatvykus į mokyklą 3 dienas iš eilės, nepranešus neatvykimo priežasties, 

susisiekiama su tėvais (globėjais, rūpintojais), informuojamas socialinis pedagogas; 

9.2. iškilusioms mokinio pamokų nelankymo ar vėlavimo problemoms spręsti, 

bendradarbiaujama su mokyklos administracija, kitais klasėje dirbančiais mokytojais, socialiniu 

pedagogu, psichologu bei kitais pagalbos mokiniui specialistais; 

9.3. neišsprendus lankomumo problemų, kreipiamasi į  Vaiko gerovės komisiją, kuri 

svarsto tolimesnius prevencinius žingsnius; 

10. Socialinis pedagogas: 

10.1. bendradarbiaudamas su klasės vadovu analizuoja pamokų praleidimo priežastis; 

10.2. įvertina mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas; 

10.3. planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones; 

10.4. raštu  ir kitomis informavimo priemonėmis informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie vaiko lankomumą; 

10.5. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) neinformuoja klasės vadovo ar administracijos apie 

vaiko neatvykimo į mokyklą priežastis ilgiau kaip 4 dienas iš eilės, ir jei mokyklos pedagogams 

nepavyksta  susisiekti su tėvais (globėjais, rūpintojais), apie tai  raštu informuojamas Vaiko teisių 

apsaugos skyrius; 

10.6. Jei mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau nei 50 procentų 

pamokų, rengiama informacija apie mokyklą nelankančius mokinius Vaiko teisių apsaugos skyriui. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Mokinių tėvai supažindinami su Vilkaviškio pradinės mokyklos mokinių lankomumo 

apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka  klasių tėvų susirinkimų metu.  

12. Ši tvarka skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.  

 

______________________________ 

 


