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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (toliau-Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Kėdainių rajono 

savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašu, Nesimokančių vaikų ir 

mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatais ir Duomenų saugos nuostatais, 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos nuostatais. 

2. Šis aprašas reglamentuoja progimnazijos vadovų, dalykų mokytojų, klasių vadovų, 

socialinių pedagogų, psichologo, Vaiko gerovės komisijos veiklą, veiksmingai vykdant pamokų 

nelankančių mokinių apskaitą ir  prevenciją. 

3. Progimnazijos lankomumo prevencijos tikslas – užtikrinti vaiko mokymąsi pagal 

privalomojo švietimo programas ir vykdyti pamokų nelankymo prevenciją.  

4.  Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. pamokų, mokyklą nelankantis mokinys – įregistruotas Mokinių registre vaikas, kurio 

deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą pagal Savivaldybę, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties 

neatvykęs į mokyklą, praleidęs pavienes pamokas, ugdymo dienas arba ugdymui skirtas valandas; 

4.2. mokyklą vengiantis lankyti mokinys – įregistruotas Mokinių registre vaikas, kurio 

deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą pagal Savivaldybę, tačiau, per mėnesį be pateisinamos priežasties 

praleido nuo 20 procentų pamokų, ugdymo dienų arba ugdymui skirtas valandas; 

4.3. nesimokantis vaikas – neįregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio 

deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą pagal Savivaldybę, kurioje gyvena; 

4.4. NEMIS – Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema; 

4.5. pateisinamasis dokumentas – dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistų pamokų 

teisėtumą; tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvai) pateisinamieji dokumentai gali būti pateikti 

progimnazijos paruošta pažyma arba laisva forma už ne ilgesnį kaip trijų dienų iš eilės laikotarpį, 

bet ne daugiau kaip už penkias dienas per mėnesį. 

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime ir 

kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

   

II. PATEISINAMOS PAMOKŲ PRALEIDIMO PRIEŽASTYS 
 

6. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

6.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją pristačius tėvų (globėjų, rūpintojų) pažymą pagal 

progimnazijos paruoštą formą (ją galima rasti elektroniniame dienyne arba progimnazijos 

internetinėje svetainėje) arba laisva forma,  pranešimu elektroniniame dienyne;  

6.2. dėl tikslinių iškvietimų (į policijos komisariatą, teismą ir kt.), pristačius atitinkamų 

įstaigų pažymą;  

6.3. kai mokinys atstovauja progimnaziją (rajone, šalyje, užsienyje) olimpiadose, 

konkursuose,  konferencijose, projektinėje veikloje, sporto varžybose (vadovaujantis direktoriaus 

įsakymu); 



6.4. kai mokinys atstovauja neformaliojo vaikų švietimo įstaigas varžybose, koncertuose, 

konkursuose ir kt. (vadovaujantis neformaliojo švietimo įstaigų vadovų pranešimais, pateisinimo 

pažymomis); 

6.5.  kai mokinys susirgęs ar blogai pasijutęs pamokoje klasės vadovui ar dalyko mokytojui 

pateikia sveikatos priežiūros specialisto rekomendaciją dėl tolesnio dalyvavimo pamokose;  kartu su 

tėvais (praneša sveikatos priežiūros specialistas, klasės vadovas ar socialinis pedagogas) mokinys 

išleidžiamas namo;   

6.6. tėvams prašant ir progimnazijos direktoriui leidus (įsakymu); 

6.7. Dėl kitų svarbių priežasčių (tėvams tą pačią dieną informavus pranešimu el. dienyne arba 

telefonu): 

6.7.1. dėl ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano, šalčio ar pan.; 

6.7.2. dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; 

6.7.3. dėl artimųjų mirties (tėvų, brolių, seserų, senelių) ar kitų nelaimingų atsitikimų tėvams 

informavus telefonu. 

7. Dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pavienių pamokų mokinys ar jo tėvai kreipiasi į 

sveikatos priežiūros specialistą, kuris įvertinęs mokinio sveikatos būklę atleidžia jį raštiškai nuo 

pamokos. Mokinys pažymą pateikia fizinio ugdymo mokytojui. 

8. Didžiausias pamokų skaičius (ne dėl ligos), kurį galima pateisinti dėl tam tikros 

priežasties–10 dienų per mokslo metus. 

9. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikia pateisinamųjų 

dokumentų. 

 

III. PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJA IR APSKAITA, ATSAKINGŲ 

ASMENŲ PAREIGOS 

 

10. Progimnazijos vadovo įsakymu paskirti asmenys organizuoja ir koordinuoja pamokų 

lankomumo apskaitą, prevencijos priemonių taikymą, kaupimą ir tvarkymą NEMIS duomenų, 

susijusių su mokyklos nelankančių mokinių apskaita, bendradarbiauja su Kėdainių raj. 

Savivaldybės švietimo skyriaus specialistais, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kėdainių rajone specialistais, kitų 

institucijų darbuotojais, nustatant mokinių mokyklos nelankymo priežastis. 

11. Švietimo pagalbos specialistai (socialiniai pedagogai, psichologas, specialieji pedagogai, 

logopedas), teikia švietimo pagalbą pamokas praleidusiems mokiniams ir jų tėvams, konsultuoja 

klasių vadovus ir dalykų mokytojus, planuoja prevencijos priemones lankomumui gerinti. 

12. Progimnazijoje įgyvendinamos įvairios prevencijos priemonės, kasmet organizuojamos ir 

vykdomos mokinių ir jų tėvų apklausos, susiję su mokinių adaptacija, savijauta, saugumu 

progimnazijoje ir žalingais įpročiais; aptariami su bendruomene apklausų rezultatai ir planuojama 

bei įgyvendinama veikla, siekiant užtikrinti mokinių adaptaciją progimnazijoje, saugumą, žalingų 

įpročių prevenciją. 

13. Išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, progimnazijos vaiko 

gerovės komisija kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės 

priežiūros priemonės skyrimo arba koordinuotos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo mokiniams ar jų tėvams skyrimo. 

14. Mokinys: 

14.1. laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, progimnazijos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

14.2. praleidęs pamokas, per 2 darbo dienas klasės vadovui (jo nesant – socialiniam 

pedagogui ar progimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui) pateikia pamokas pateisinantį 

dokumentą; 

14.3. dėl praleistų pavienių nepateisintų pamokų klasės vadovui (jam nesant – socialiniam 

pedagogui ar kitam progimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui) pateikia rašytinį 

paaiškinimą. 

 

 



15. Tėvai:  

15.1. užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio 

lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus; 

15.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į progimnaziją dieną (iki pamokų pabaigos) apie 

neatvykimo į pamokas priežastis elektroniniame dienyne (žinute, pranešimu arba telefonu) 

informuoja klasės vadovą; 

15.3. tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip 10 dienų per mokslo metus iš eilės (ne dėl ligos); 

15.4. pateikia informaciją raštu dėl mokinio praleistų pamokų (1 priedas) ar patvirtinančią 

gydymo įstaigos dokumento kopiją dėl mokinio išvykimo gydytis ir mokytis į sanatorinę ar 

ligoninės mokyklą atsakingam asmeniui (direktoriaus pavaduotojui ugdymui); 

15.5. bendradarbiauja su progimnazijos direktoriumi, pavaduotoju ugdymui, atsakingu už 

lankomumą, klasės vadovu, socialiniu pedagogu, dalykų mokytojais bei pagalbos mokiniui 

specialistais dėl vengiančių lankyti ir nelankančių progimnaziją mokinių; 

15.6. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto 

adresui, informuoja klasės vadovą; 

15.7. jei tėvai nebendradarbiauja, pateikia neteisingą informaciją apie mokyklos nelankymo 

priežastis ir nesilaiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 80 straipsnio 1, 2 

ir 3 dalies nuostatų, išskirtinais atvejais progimnazija turi teisę kreiptis į policiją, Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos 

departamentą; 

15.8. jei išvykstama į užsienį dėl asmeninių ir kt. priežasčių, iš anksto parašo prašymą, 

nurodant išvykimo priežastis, vietą ir laikotarpį (2 priedas). 

16. Dalyko mokytojai: 

16.1. kiekvieną dieną pamokoje ar iš karto po pamokos žymi mokinių neatvykimą  („n“) ir 

pavėlavimus į pamoką („p“); 

16.2. paaiškėjus, kad mokinys yra progimnazijoje, bet nedalyvauja pamokoje, nedelsiant 

informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą ar progimnazijos direktoriaus įgaliotą asmenį; 

16.3. vykdo kitus susitarimus pamokų ir progimnazijos nelankymo apskaitos bei 

progimnazijos nelankymo prevencijos priemonių taikymo klausimais. 

17. Klasės vadovas tvarko mokinių lankomumo apskaitos dokumentus, pamokas 

pateisinamuosius dokumentus, paaiškinimus, prireikus šiuos dokumentus teikia progimnazijos 

vadovams, socialiniams pedagogams, vaiko gerovės komisijai: 

17.1. mokiniui neatvykus į progimnaziją tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis;  

17.2. renka ir tvarko pateisinančius dokumentus apie mokinių praleistas pamokas, tėvų, 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų parašytus pateisinimus, saugo juos vienerius mokslo 

metus; 

17.3. kuo skubiau (ne rečiau, kaip kartą per savaitę) elektroniniame dienyne pateisina mokinių 

praleistas pamokas; 

17.4. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais ir jų šeimomis; 

17.5. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, tėvais, progimnazijos švietimo pagalbos 

specialistais;  

17.6. progimnazijos direktoriaus pavaduotojui parengia ir pateikia ataskaitą (pasibaigus 

pusmečiui, mokslo metams) apie auklėjamosios klasės mokinių lankomumą per pusmetį ar metus, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokytojų tarybos posėdžių metu aptaria progimnazijos mokinių 

pamokų lankomumą ir siūlo prevencijos priemones.  

18. Socialinis pedagogas: 

18.1. stebi mokinių lankomumą elektroniniame dienyne, bendradarbiauja su klasių vadovais ir 

aptaria klasių mokinių  lankomumą, esant poreikiui dalyvauja klasių vadovų metodikos grupės 

susirinkimuose; 

18.2. individualiai dirba su mokyklos nelankančiais ir vengiančiais lankyti mokiniais ir jų 

šeimomis, analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais, klasės vadovu, 

psichologu, kitais progimnazijos specialistais, ieško sprendimo būdų;  



18.3. inicijuoja Vaiko gerovės komisijos neeilinius posėdžius dėl mokinių mokyklos 

nelankymo, vėlavimo į pamokas.  

19. Vaiko gerovės komisija rūpinasi mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, 

individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, organizuoja 

posėdžius dėl mokinių mokyklos nelankymo, vėlavimo į pamokas: 

19.1. mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties 20 procentų ir daugiau pamokų, 

analizuoja mokyklos nelankymo priežastis posėdžiuose;  

19.2. teikia rekomendacijas progimnazijos direktoriui dėl mokinių skatinimo ir drausminimo  

sistemoje numatytų priemonių taikymo; 

19.3. bendradarbiauja su Kėdainių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Valstybinės 

vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 

Kėdainių rajone specialistais, Pagalbos šeimai centro socialiniais darbuotojais, Kauno apskrities 

policijos komisariato, Kėdainių policijos komisariato specialistais, gydymo įstaigų specialistais ir 

kt. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Mokiniai skatinami ir drausminami vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. M-182 ,,Dėl mokinių 

drausminimo ir skatinimo sistemos dokumentų patvirtinimo“. 

21. Klasių vadovai, dalykų mokytojai supažindinami su Lietuvos universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašu pasirašytinai.  

22. Tėvai su šiuo aprašu supažindinami elektroniniame dienyne ar žinute, per elektroninį 

dienyną su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Klasių vadovai Tvarkos aprašo nuostatas 

primena tėvų susirinkimų metu. 

23. Aprašas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje http://ausra.rygveda.lt ir 

elektroniniame dienyne (www.mano dienynas.lt). 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ausra.rygveda.lt/


Progimnazijos mokinių pamokų lankomumo  

apskaitos tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA 

 

PAŽYMA 

DĖL PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO 
 

 

     

(data) 

 

 

Mano sūnus/dukra          neatvyko į  

    (vardas, pavardė) 

 

pamokas      dėl          . 

  (data)    (neatvykimo priežastis) 

 

   

              

            (parašas)    (tėvų/globėjų vardas, pavardė)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progimnazijos mokinių pamokų lankomumo  

apskaitos tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

                    
         (tėvų (globėjų) vardas ir pavardė didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis) 

 

         , tel.     
    (gyvenamosios vietos adresas)             (telefono numeris) 

      
 

 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos Direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS  

 

20     m.        mėn.       d.  

Kėdainiai 

 

 

 Prašyčiau mano sūnui (dukrai)        , 
                                         (vardas ir pavardė) 

 

  klasės mokiniui, leisti išvykti          
       (nurodyti kur) 

ir nelankyti mokyklos           . 
                            (nurodyti laikotarpį) 

  

Kelionės metu ir mokyklos nelankymo laikotarpiu už vaiko saugumą  

 

atsako tėvai      . 
  (vieno iš tėvų parašas) 

 

Mokinys už praleistų dėl pateisinamos priežasties pamokų ugdymo  

turinį, atsiskaitys susitarus su dalykų(o)  mokytojais(u) dėl atsiskaitymo laiko. 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 


