
 

 

PATVIRTINTA    

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V1-59 

 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Progimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato 

atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą. 

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu Nr. XI-1281, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-1393, 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu 

Nr. V-579, 2010 m. gruodžio 14 d. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu Nr. XI-

1232. 

3. Lankomumo prevencijos tikslas – sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstų mokinių, 

nelankančių progimnazijos, problemas.    

4. Šiame tvarkos apraše apibrėžiama mokinių, tėvų, globėjų (rūpintojų), dalyko mokytojo 

(vaduojančio mokytojo), klasės vadovo, socialinio pedagogo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, 

kuruojančio progimnazijos lankomumą, Vaiko gerovės komisijos bendradarbiavimo tvarka, 

sprendžiant pamokų nelankymo priežastis progimnazijoje. 

5. Nelankantys progimnazijos mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties 

praleidžia 50 procentų ir daugiau pamokų.   

6. Puikiai lankantis mokyklą mokinys – nepraleidžiantis pamokų. 

7. Pavėlavimas į pamoką – iki pusės pamokos laiko be rimtos pateisinamos priežasties. 

8. Nelankantys, vėluojantys į pamokas mokiniai nuolat kontroliuojami ir jiems teikiama 

prevencinė pagalba. 

 

II SKYRIUS 

ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

9. Mokinio pareigos: 

9.1. reguliariai lankyti mokyklą, būti punktualiam, atsakyti už dokumentų, pateisinančių 

praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui; 

9.2. atvykus į progimnaziją ir pasibaigus pamokoms, žymėtis Elektorinėje mokinio 

pažymėjimo sistemoje, išskyrus tuos atvejus, kai mokymasis vyksta kitose patalpose; 

9.3. dėl ligos, nelaimingo atsitikimo pamokų metu kreiptis į progimnazijos visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą, jo nesant – į klasės vadovą ar budintį administracijos atstovą; 

9.4. 5‒8 klasėse paskirtas mokinys kiekvieną pamoką mokinių lankomumo apskaitos 

segtuve pažymi nesančius mokinius, apie neatėjusius ar savavališkai pasišalinusius iš pamokų 

mokinius informuoja klasės vadovą.  

10. Tėvų, globėjų (rūpintojų) pareigos: 

10.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta tvarka atsakyti už vaiko pamokų 

lankomumą, užtikrinti reguliarų progimnazijos lankymą, rūpintis, kad vaikas į mokyklą ateitų 

laiku; 

10.2. iš anksto arba tą pačią dieną informuoti klasės vadovą apie vaiko neatvykimą į 

progimnaziją, nurodyti priežastis; 

10.3. pateikti kitų institucijų išduotus pateisinimo dokumentus; 
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10.4. praleistas pamokas pateisinančius dokumentus klasės vadovui pateikti per 5 darbo 

dienas raštu arba žinute Elektroniniame dienyne (1 priedas); 

10.5. esant būtinybei mokiniui išeiti iš mokyklos nepasibaigus pamokoms, kreiptis raštu į 

klasės vadovą, nurodant išėjimo laiką ir priežastį;  

10.6. mokiniui paskyrus ilgalaikį arba sanatorinį gydymą, nedelsiant kreiptis į mokyklos 

administraciją ir pateikti mokyklos direktoriui adresuotą prašymą ir medicinos įstaigos siuntimo 

kopiją; 

10.7. atsiradus būtinybei mokiniui nelankyti progimnazijos ilgesnį laiką, iš anksto pateikti 

mokyklos direktoriui adresuotą prašymą, kuriame nurodyta numatomo nelankymo priežastis ir 

laikas. 

10.8. pateikti išrašą ar kopiją iš ligoninės ar kitos gydymo įstaigos apie buvusią operaciją, 

procedūrą ar kitą intervencinį gydymą, po kurio rekomenduojamas fizinio krūvio ribojimas, 

nurodant ribojimo trukmę; 

11. Dalyko mokytojo arba pavaduojančio dalyko mokytoją pareigos: 

11.1. tą pačią darbo dieną elektroniniame dienyne pažymėti į pamoką pavėlavusius ar 

neatvykusius mokinius; 

11.2. patikrinti, ar mokinys, atsakingas už klasės mokinių lankomumo apskaitą, segtuve 

surašė visus į pamoką neatvykusius mokinius, ir pasirašyti; 

11.3. informuoti klasės vadovą apie mokinio, mokinių grupės pasišalinimą iš pamokos; 

11.4. informuoti klasės vadovą, socialinį pedagogą apie mokinius, linkusius praleidinėti 

pamokas; 

11.5. pateikti mokinių, vykstančių į varžybas, olimpiadas, konkursus, konferencijas ir kitus 

ugdymo renginius sąrašą Elektroniniame dienyne (2 priedas). 

12. Klasės vadovo pareigos: 

12.1. kontroliuoti klasės mokinių pamokų lankomumą, informuoti apie tai tėvus;  

12.2. nedelsiant imtis priemonių spręsti auklėtinių progimnazijos lankomumo problemas: 

12.2.1. kviesti pokalbiui mokinį, jo tėvus, globėjus (rūpintojus) arba mokinį kartu su tėvais, 

globėjais (rūpintojais), išsiaiškinti pamokų praleidimo priežastis; 

12.2.2. situacijai nesikeičiant, kreiptis į socialinį pedagogą; 

12.2.3. kartu su socialiniu pedagogu lankytis progimnazijos nelankančių auklėtinių 

namuose, tirti mokinio gyvenamąją aplinką; 

12.2.4. tėvų susirinkimų metu pristatyti lankomumo suvestines, kartu su tėvais analizuoti 

pamokų praleidimo priežastis; 

12.3. 5‒8 klasėse paskirti mokinius, atsakingus už klasės mokinių lankomumo apskaitos 

segtuvo pildymą;  

12.4. kiekvieną mokinio nedalyvavimą pamokoje pateisinti elektroniniame dienyne pagal 

mokinio, jo tėvų, globėjų (rūpintojų) pateiktus pateisinančius dokumentus: 

12.4.1. pateisintos dėl kitų priežasčių: 

12.4.1.1. dėl mokinio ligos, vizito pas gydytoją (praleidus daugiau nei 7 ugdymo dienas 

nustatyti ar nepiktnaudžiaujama tėvų paaiškinimais. Kilus įtarimui progimnazija gali prašyti 

gydymo įstaigos ligą patvirtinančio fakto išrašo); 

12.4.1.2. dėl kitų svarbių šeimyninių aplinkybių (dėl artimųjų ligos, mirties, nelaimės ar 

nelaimingų atsitikimų) (praleidus daugiau nei 3 ugdymo dienas per mėnesį nustatyti ar 

nepiktnaudžiaujama tėvų paaiškinimais); 

12.4.1.3 pateisintos progimnazijos direktoriaus įsakymu dėl dalyvavimo varžybose, 

olimpiadose, konkursuose, konferencijose ir kituose ugdymo renginiuose. 

12.4.2. nepateisintos – kai mokinys, jo tėvai, globėjai (rūpintojai), dalyko mokytojai 

nepateikia pateisinančių dokumentų; 

12.5. pranešti tėvams, globėjams (rūpintojams) apie mokinio ligą, nelaimingą atsitikimą 

pamokų metu, pasirūpinti saugiu mokinio sugrįžimu namo; 

12.6. tikslinti įrašų elektroniniame dienyne ir mokinių vedamos lankomumo apskaitos 

atitikimą, o pastebėjus skirtumą, informuoti dalyko mokytoją, esant reikalui – socialinį 
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pedagogą; 

12.7. parengti mėnesio praleistų pamokų elektroninio dienyno suvestinę ir per 5 pirmąsias 

kiekvieno mėnesio dienas pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam 

progimnazijos lankomumą bei aptarti klasės lankomumo situaciją: 

12.7.1. jeigu mokinys dėl ligos nedalyvauja pamokose mėnesio pabaigoje, laikinai neturint 

pateisinančio dokumento pateikti elektroninio dienyno suvestinę direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui, kuruojančiam progimnazijos lankomumą ir informuoti jį apie progimnazijos 

nelankymo priežastį; 

12.7.2. jeigu mokinys dėl ligos nedalyvauja pamokose pusmečio pabaigoje, net ir laikinai 

neturint pateisinančio dokumento, pateisinti praleistas pamokas; 

12.8. aptarti klasės mokinių lankomumą su dėstančiais mokytojais bei imtis priemonių 

sprendžiant auklėtinių mokyklos lankymo problemas. 

13. Socialinio pedagogo pareigos: 

13.1. gavus informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį, aptarti situaciją su klasės 

vadovu ar dalyko mokytoju, numatyti veiksmų planą; 

13.2. dirbti individualiai su mokiniu bei jo šeima; 

13.3. inicijuoti mokytojų ir tėvų įtraukimą į pagalbos vaikui teikimo procesą; 

13.4. lankomumo problemas aptarti su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu 

progimnazijos lankomumą; 

13.5. kartu su klasės vadovu lankytis nelankančių progimnazijos auklėtinių namuose, tirti 

mokinio gyvenamąją aplinką; 

13.6. pasitelkti progimnazijos Vaiko gerovės komisiją pamokų nelankymo problemoms 

išsiaiškinti ir spręsti;  

13.7. informuoti apie mokyklos nelankymą ir vaikų nepriežiūrą Klaipėdos AVPK 

Klaipėdos miesto PK Viešosios policijos skyriaus bendruomenės pareigūnų grupės bei vaikų 

teisių apsaugos institucijų specialistus. 

14. Vaiko gerovės komisijos funkcijos: 

14.1. sprendžiant konkretaus vaiko problemas rinkti informaciją iš mokytojų, klasės 

vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų, globėjų (rūpintojų), vaiko; 

14.2. nagrinėti vaiko nenoro lankyti, progimnazijos nelankymo, vėlavimo į pamokas 

priežastis, imtis veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą; 

14.3. teikti rekomendacijas ir siūlymus. 

15. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, kuruojančio progimnazijos lankomumą, pareigos: 

15.1. analizuoti klasės vadovų, socialinio pedagogo pateiktą informaciją;  

15.2. rengti progimnazijos pusmečių lankomumo analizes, teikti siūlymus direktoriui bei 

Mokytojų ir Mokinių taryboms; 

15.3. inicijuoti mokinių skatinimą už puikų mokyklos lankymą. 

 

III SKYRIUS 

VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA 

 

16. Vėluoti į pamokas draudžiama. Atsitiktiniu pavėlavimu gali būti laikomi ne daugiau 

kaip 2 per mėnesį pavėlavimai į įvairių dalykų pamokas ar klasės valandėles. 

17. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas el. dienyne pažymi „p“. 

18. Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko, mokytojas gali žymėti „n“ ir 

informuoti klasės auklėtoją. 

19. Vėlavimų į pamokas prevencija vykdoma ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, ją vykdo 

budintis administracijos atstovas, socialinis pedagogas, Mokinių bei Mokyklos tarybos. 
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IV SKYRIUS 

PREVENCINĖS PRIEMONĖS LANKOMUMUI GERINTI 

 

20. Mokiniui, blogai lankančiam ar nelankančiam mokyklos, gali būti taikomos šios 

prevencinės priemonės: 

20.1. mokiniui, praleidusiam per mėnesį iki 5 pamokų be pateisinamos priežasties, klasės 

vadovas gali pareikšti žodinę pastabą; 

20.2. mokiniui per mėnesį praleidus ir nepateisinus 10 ir daugiau pamokų: 

20.2.1. socialinis pedagogas kviečiasi mokinį. Situacijai pasikartojus socialinis pedagogas 

kviečiasi mokinį su tėvais, globėjais (rūpintojais) pokalbiui; 

20.2.2. situacijai nesikeičiant, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, 

kartu kviečiami mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai); 

20.2.3. mokinys, kuriam buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio priemonės 

ir kuris toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, svarstomas direkcijos posėdyje, 

kartu kviečiami mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai); 

20.3.4. mokiniui, kuriam buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio priemonės 

ir kuris toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, direkcijos posėdyje gali būti 

teikiamas siūlymas kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo. 

21. Mokiniai, per pusmetį nepraleidę nei vienos pamokos, paskatinami paskelbiant jų 

sąrašus klasėse. 

22. Mokiniams, nepraleidusiems nė vienos pamokos per mokslo metus, įteikiama padėka 

direktoriaus vardu. 

 

V SKYRIUS  

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) LANKOMUMO ŽYMĖJIMO TAISYKLĖS 

 

23. 1–8 klasių mokinių dalyvavimas vaizdo pamokose yra žymimas: 

23.1. mokiniui nedalyvavus vaizdo pamokoje dalyko mokytojas el. dienyne pažymi „n“; 

23.2. mokiniui pavėlavus į vaizdo pamoką dalyko mokytojas el. dienyne pažymi „p“. 

23.3. nesilaikantį susitarimų, laužantį taisykles, trukdantį pamokai mokinį mokytojas 

pašalina iš nuotolinės pamokos Microsoft Teams platformoje, el. dienyne pažymi „n“ ir apie tai 

el. dienyne informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir klasės vadovą. 
Papildyta papunkčiu: 

Nr. V1-18, 2021-02-12 

24. Mokinys žymimas dalyvavęs nesinchroninėje pamokoje, jei savaitės plane paskirtos 

užduotys atliktos ir pateiktos mokytojui sutartu laiku. 

25. Mokiniui negalint dalyvauti vaizdo pamokoje ar atlikti skirtas užduotis, tėvai 

(globėjai, rūpintojai) tą pačią dieną pranešimu el. dienyne informuoja klasės vadovą apie 

priežastis, dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotolinio ugdymo procese. 
Papildyta: 

Nr. V1-29, 2020-04-10 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiuo 

tvarkos aprašu kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. 

27. Tėvai su šiuo tvarkos aprašu supažindinami elektroniniu paštu ar žinute per elektroninį 

dienyną pateikus nuorodą į mokyklos internetinę svetainę. Tvarka primenama tėvų susirinkimų 

metu. 

28. Tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje. 

29. Pateikus pasiūlymų, šio tvarkos aprašo kai kurie punktai gali būti koreguojami 
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mokyklos direktoriaus įsakymu. 

______________________________ 

 

 

PRITARTA 

2019-08-30 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

mokytojų tarybos posėdžio Nr. V3-5 

nutarimu  
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Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

lankomumo tvarkos aprašo 

1 priedas 
 

 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA 
 

 

_____________________________________________________________________ 
(tėvų, globėjų (rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

 

 

_____ klasės vadovui 
 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

20 ___ m. _________________ mėn. ____d.  

Klaipėda 

 

 

 Prašau pateisinti mano sūnaus (dukros)______________________________________       
                             (vardas, pavardė) 

praleistas pamokas nuo_______________ iki ______________. 

  

Nelankymo priežastis:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

          

_________________________                         
          (tėvų, globėjų (rūpintojų) parašas)     
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Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

lankomumo tvarkos aprašo 

2 priedas 
 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA 
 

 

_____________________________________________________________________ 
(mokytojo vardas, pavardė) 

 

 

 

_____ klasės vadovui 
 

 

 

INFORMACIJA 

DĖL MOKINIO(-IŲ) NEDALYVAVIMO PAMOKOSE 

 

20 ___ m. _________________ mėn. ____d.  

Klaipėda 

 

 

Informuoju, kad 20 ___ m. _________________ mėn. ____d. ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(varžybų, olimpiados, konkurso konferencijos ar kito renginio pavadinimas) 

dalyvavo: 

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė Klasė 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 
                       

 

          

_________________________                         
                                                                                                                                    (mokytojo vardas, pavardė) 

 

 


