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KĖDAINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS NELANKYMO 

PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS   

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių specialiosios mokyklos mokinių lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos 

nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. 

rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 889 „Dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 466 

redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 128 „Dėl 

Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-515 „Dėl 

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų ir Duomenų 

saugos nuostatų  patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 

19 d. įsakymo Nr. V-24 redakcija). 

2. Aprašas reglamentuoja  mokytojų, klasių ir grupių auklėtojų, asmens kaupiančio ir tvarkančio 

NEMIS informacinės duomenis, socialinio pedagogo, psichologo veiklą, užtikrinant mokinių 

pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.  

3. Aprašas nustato mokinių pamokų lankomumo mokykloje apskaitą ir prevencines poveikio 

priemones mokyklos lankymui užtikrinti.  

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidžiantis 

pavienes pamokas. 

4.2. Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties 

praleidęs nuo 20 iki 50 procentų pamokų. 

4.3. Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidęs 

daugiau kaip 50 procentų pamokų. 

4.4. Pateisinamasis dokumentas – dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistų pamokų teisėtumą 

(tėvų pateisinamieji dokumentai gali būti pateikti ne už ilgesnį kaip 5 mokymosi dienų laikotarpį).  

4.5. NEMIS – nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema. 
 

II. LANKOMUMO APSKAITA, ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ LANKOMUMĄ, 

FUNKCIJOS 

5. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Praleistos pamokos žymimos raide 

„n“.  

6. Praleistos pamokos pateisinamos, jei:  

6.1. tėvai / globėjai pateikia raštą pagal rekomenduojamą formą (1 priedas) ne daugiau kaip už 5 

mokymosi dienų laikotarpį; 



6.2. iš pamokos / pamokų išleidžia klasės vadovas, mokyklos sveikatos priežiūros specialistas, 

mokyklos administracija (liga, tėvų prašymas atvykus į mokyklą / paskambinus telefonu, 

nelaimingas atsitikimas, artimojo mirtis, laidotuvės); 

 6.3. yra kitos priežastys: mokinys atstovauja mokyklą olimpiadose, konkursuose, konferencijose, 

varžybose, projektinėse išvykose ir / ar kituose renginiuose;  

6.4. sudėtingos gamtinės sąlygos: oro temperatūra yra 25 laipsniai šalčio ir / ar žemesnė, šiltuoju 

metų laikotarpiu temperatūra klasėse ir kitose mokymo įstaigos erdvėse viršija 28 laipsnius šilumos; 

6.5. vėluoja ir / ar nevažiuoja viešojo / mokyklos transporto priemonės, kuriomis mokiniai atvyksta 

į mokyklą. 

7. Praleistos pamokos nepateisinamos, jei:  

7.1. nepateiktas tėvų / globėjų raštas pagal rekomenduojamą formą; 

7.2. mokinys savavališkai išėjo iš pamokos ir negrįžo į kitas pamokas. 

8. Už mokyklos lankomumą atsakingų asmenų funkcijos: 

8.1. Mokinys atsakingas už pateisinamų dokumentų pateikimą klasės auklėtojui (rekomenduojama 

forma (1 priedas), dokumentai iš teisėsaugos institucijų); 

8.2. Tėvai / globėjai / rūpintojai atsakingi už vaiko pamokų lankomumą, punktualų ir reguliarų 

mokyklos lankymą: 

      8.2.1. iš anksto ir / arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną iki pamokų pabaigos apie   

      neatvykimo priežastį ir laikotarpį informuoja klasės auklėtoją; 

       8.2.2. prisiima atsakomybę už vaiko neatvykimą į mokyklą, šalina vaiko neatvykimo į mokyklą  

      priežastis; 

      8.2.3. bendradarbiauja su klasės auklėtoju, švietimo pagalbos specialistais ir / ar kitomis  

      institucijomis, siekdami išspręsti vaiko mokyklos lankomumo problemas. 

8.3. Klasės auklėtojas atsakingas už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo tvarką: 

       8.3.1. koordinuoja savo klasės mokinių pamokų lankomumą: mokiniui neatvykus į mokyklą 

(tuo atveju, kai tėvai / globėjai nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis; 3 

dienas mokiniui neatvykus į mokyklą, raštu informuoja mokyklos socialinį pedagogą (Elgesio 

tvarkos aprašas, 5 priedas); 

       8.3.2. stebi lankomumo problemų turinčių mokinių elgesį, veiksmus, pasiekimus, pokyčius bei,  

       esant reikalui, informuoja tėvus (Elgesio tvarkos aprašas, 6 priedas); 

       8.3.3. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais;  

       8.3.4. kreipiasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją (Elgesio tvarkos aprašas, 4 priedas),  

 jei sprendžiant mokinio lankomumo problemas, yra išnaudotos visos pagalbos mokiniui 

 teikimo galimybės;  

       8.3.5. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus: ruošia pusmečių, metines lankomumo  

       ataskaitas, teikia informaciją apie mokyklos nelankančius mokinius mokyklos duomenų bazės  

      tvarkytojui iki einamojo mėnesio 5 dienos. 

8.4. Grupių auklėtojas atsakingas už bendrą grupės mokinių lankomumo tvarką popietinėje 

veikloje: 

      8.4.1. stebi lankomumo problemų turinčių mokinių elgesį, veiksmus, pasiekimus, apie  

       pastebėtus pokyčius informuoja mokinio klasės auklėtoją; 

       8.4.2. mokiniui savavališkai pasišalinus iš mokyklos bendrabučio, vykdo veiksmus, numatytus  

       Elgesio tvarkos apraše, o mokiniui iki 22 val. negrįžus į bendrabutį, praneša Kėdainių r. PK. 

8.5. Dalyko mokytojas atsakingas už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą. 

8.6. Socialinis pedagogas atsakingas už mokinių lankomumo priežiūrą, pokyčių aptarimą su klasės 

/ grupės auklėtojais, prevencinių priemonių taikymą: 

        8.6.1. bendradarbiauja su klasių vadovais, tėvais, palaiko ryšius su mokyklos administracija ir  

        kitomis institucijomis; 

        8.6.2. aiškinasi, vertina ir sprendžia mokinio mokyklos nelankymo priežastis; 

        8.6.3. individualiai dirba su lankomumo problemų turinčiu mokiniu, jo šeima; 



        8.6.4. esant reikalui organizuoja susitikimą su klasių / grupių auklėtojais, tėvais dėl 

lankomumo problemų turinčių mokinių. 

9. Psichologas atsakingas už bendradarbiavimą su klasės / grupės auklėtoju, tėvais ir prevencinių 

priemonių taikymą: 

         9.1. bendradarbiauja su klasių / grupių vadovais, mokinių tėvais nustato, vertina ir padeda  

         spręsti pamokas praleidusių, nelankančių mokinių tokio elgesio priežastis; 

         9.2. konsultuoja mokinį, turintį psichologinių problemų, rekomenduoja klasės / grupės  

         auklėtojams, dalykų mokytojams mokyklos lankomumo problemų sprendimo būdus; 

         9.3. planuoja (pagal poreikį) prevencijos priemones lankomumui gerinti. 

10. Atsakingas asmuo organizuoja ir koordinuoja pamokų lankomumo apskaitą bei kaupia ir tvarko 

NEMIS sistemos duomenis. 

11. Vaiko gerovės komisija planuoja ir įgyvendina veiklas, skirtas efektyviai lankomumo 

prevencijai užtikrinti: 

        11.1. analizuoja klasių / grupių auklėtojų, socialinio pedagogo, psichologo ir kitų mokyklos  

        darbuotojų pateiktą informaciją dėl mokinių lankomumo problemų; 

        11.2. inicijuoja mokinių skatinimą ir drausminimą lankomumo klausimais bei teikia siūlymus  

        direktoriui. 

12. Mokyklos administracija bendradarbiauja su kitomis institucijomis, padedančiomis spręsti 

mokinio lankomumo problemas: 

        12.1. išnaudojusi visas švietimo pagalbos teikimo mokiniui lankomumo klausimais  

        galimybes, mokykla kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar  

         vidutinės priežiūros priemonės skyrimo arba koordinuotos švietimo pagalbos, socialinių ir  

        sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikui ir jo tėvams; 

         12.2. kai tėvai nebendradarbiauja, pateikia neteisingą informaciją apie mokyklos nelankymo  

         priežastis ir nesilaiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 80  

         straipsnio 1, 2 ir 3 dalies nuostatų, mokykla kreipiasi į policiją, Valstybės vaiko teisių 

apsaugos skyrius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo 

kokybės ir regioninės politikos departamentą. 

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS, DRAUSMINĖS NUOBAUDOS, PREVENCINIŲ 

PRIEMONIŲ TAIKYMAS 

 

13. Mokinys, per mokslo metus praleidęs mažiausiai pamokų, yra skatinamas ir apdovanojamas 

padėkos raštu ir asmenine dovanėle pagal mokyklos galimybes.  

14. Klasė, per pusmetį praleidusi mažiausiai pamokų, yra skatinama ir apdovanojama padėkos raštu, o 

klasė, per mokslo metus praleidusi mažiausiai pamokų, yra skatinama ir apdovanojama ekskursija.  

15. Nuobaudos – priemonės už pamokų nelankymą, vėlavimą į pamokas, savavališką išėjimą iš 

pamokos / grupės, yra taikomos vadovautis Mokinių elgesio tvarkos apraše numatytomis mokinių 

drausminimo priemonėmis ir kriterijais. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

16. Klasių / grupių auklėtojai, mokytojai, mokiniai jų tėvai / globėjai pasirašytinai susipažįsta su 

pareigomis ir funkcijomis, kurias jiems nustato Kėdainių specialiosios mokyklos mokinių lankomumo 

apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas.  

17. Klasių / grupių auklėtojai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija 

sistemingai vykdo mokinių pamokų lankomumo prevenciją. 

18. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas inicijuojant Kėdainių specialiosios mokyklos 

bendruomenės nariams. 

19. Su aprašu pasirašytinai susipažįsta  naujai atvykę darbuotojai. 

20. Aprašas skelbiamas elektroninėje erdvėje „Debesų sistemoje“. 



                                                                                                                                       
1 priedas 

 

 

Kėdainių specialiosios mokyklos  

_______klasės auklėtojui___________________________________ 

                                                              (klasės auklėtojo vardas, pavardė)  

 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO LAPAS 

 

 

201..... m. ................................... mėn. ..... d. 

 

 

         .......... klasės mokinys (-ė) ............................................................................................................ 

 

 

20........ m. .......................... mėnesio ....................  d. nebuvo mokykloje, nes................................. 
(neatvykimo data) 

 

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

(nurodyti neatvykimo priežastį) 

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

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

 

 

 

Tėvas / mama / globėjas / rūpintojas .............................   .............................................................  
                    (parašas)                                    (vardas, pavardė)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


