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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ/UGDYMO DIENŲ 

LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių Gegužių progimnazijos mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos 

tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja praleistų pamokų ir mokyklos nelankymo 

apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos priemonių taikymo tvarką Šiaulių Gegužių 

progimnazijoje (toliau – mokykla). 

2. Tvarkos aprašu siekiama: 

2.1. užtikrinti vaiko mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo Dailės 

skyriaus programas, pasirinktas neformaliojo švietimo veiklas; 

2.2. nustatyti bendrus mokinių pamokų bei užsiėmimų lankomumo apskaitos kriterijus; 

2.3. vykdyti mokinių pamokų bei užsiėmimų lankomumo apskaitą ir prevenciją, 

mokymosi pagalbos teikimo užtikrinimą; 

2.4. įtvirtinti tėvų (globėjų/rūpintojų) atsakomybę dėl vaikų pamokų lankumumo. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS KRITERIJAI 

 

3. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), turėdami pateisinti 

vaikų praleistas pamokas / ugdymo dienas dėl ligos, nebe pateikia medicininės pažymos formos Nr. 

094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ (pakeitimas 

patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 

V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 

515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“).  

4. Jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pirmos 

neatvykimo į mokyklą dienos rytą informuoja klasės auklėtoją žinute Tamo dienyne, el. paštu ar 

sms žinute. 

5. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pirmą vaiko sugrįžimo į mokyklą dieną pateikia 

klasės auklėtojui elektroniniu būdu (Tamo dienyno žinute, el. paštu) arba raštu pranešimą dėl 

praleistų dienų, nurodo jame tikslų vaiko nebuvimo mokykloje laikotarpį bei neatvykimo priežastis, 

esant būtinumui — ir gydytojo(ų) rekomendacijas vaikui dėl sveikatos užtikrinimo mokykloje. 

6. Klasių auklėtojai: 

6.1. stebi mokinių pamokų / ugdymo dienų lankomumą, mokinių elgesį, pasiekimus ir kitų 

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

6.2. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus, pamokas/ugdymo dienas pateisinančius 

dokumentus, pranešimus; 

6.3. teikia lankomumo dokumentus direktoriaus pavaduotojams ugdymui, socialiniam 

pedagogui, mokyklos vaiko gerovės komisijai; 

6.4. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, administracija, 

visuomenės sveikatos specialistu, tėvais (globėjais, rūpintojais).  



7. Socialiniai pedagogai bendradarbiauja su klasių auklėtojais, direktoriaus 

pavaduotojais ugdymui, vykdo mokinių lankomumo stebėseną bei taiko prevencines priemones. 

 

III SKYRIUS 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) ATSAKOMYBĖ 

 

8. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti: 

8.1. vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 

8.2. susitartais mokykloje terminais, būdais pateikti argumentuotą pateisinimą dėl vaiko 

praleistų pamokų / ugdymo dienų. 

9. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai: pagal  Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą tėvai turi pareigą užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų 

mokyklos lankymą („Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų 

mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami privalo informuoti 

mokyklą“), pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 31 straipsnio 2 

dalies 2 punktą „vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą turi teisę ir pareigą rūpintis, kad 

būtų sudarytos sąlygos vaikui iki 16 metų mokytis“, taip pat užtikrinti mokinių teisę ir pareigą 

lankyti mokyklą, kuri įtvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 

punktu „mokinys privalo lankyti mokyklą“. 

10. Tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė: pagal Lietuvos Respublikos administracinių 

nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 80 straipsnio 1 dalį „Tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas 

leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba kliudymas vaikui iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki 

trijų šimtų eurų“.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11.  Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) nesilaiko minėtų LR ANK straipsnių nuostatų, mokykla 

turi teisę kreiptis į policiją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius padalinius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentą. 

12. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui koordinuoja lankomumo prevenciją mokykloje, 

užtikrina mokymosi pagalbos šiems mokiniams teikimą, sudaryto mokiniams individualaus ugdymo 

plano vykdymo stebėseną. 

13. Mokyklos direktorius vykdo tvarkos aprašo priežiūrą mokykloje. 

 

 

   ________________________________  
 


