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ELEKTĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO
PREVENCIJOS TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokinių lankomumo apskaitos
ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos tikslai:
1.1.1. užtikrinti mokinių mokymo(si) kokybę;
1.1.2. vykdyti mokinių nusikalstamumo prevenciją;
1.1.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus Progimnazijoje.
1.2. Ši Tvarka nustato:
1.2.1. mokinių lankomumo Progimnazijoje apskaitą;
1.2.2. prevencines priemones mokyklos nelankymui mažinti.
1.3. Mokinys per mokslo metus praleidęs per 50 % pamokų, laikomas nelankančiu mokyklos.
1.4. Tvarką įsakymu tvirtina „Ąžuolyno“ progimnazijos direktorius.
II. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA
1.5. Pamokų lankomumas fiksuojamas e-dienyne. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, o
vėlavimai į pamokas – raide „p“.
1.6. Mokinių tėvai:
2.2.1. informuoja klasės vadovą (socialinį pedagogą, mokyklos administraciją) apie vaiko
neatvykimą į mokyklą pirmąją neatvykimo dieną, nurodo priežastis, o vėliau dėl vaiko praleistų
pamokų pristato dokumentą;
2.2.2. nuolat e-dienyne stebi ir kontroliuoja vaiko lankomumo ir mokymo(si) rezultatus;
2.2.3. gali būti baudžiami vadovaujantis LR ATPK 215 straipsniu (kliudymas jaunimui
mokytis).
Tėvų arba juos atstovaujančių asmenų vengimas arba kliudymas leisti į mokyklą
pagrindinio išsilavinimo neįgijusį jaunimą iki 16 metų, taip pat pareigūnų ar kitų asmenų
kliudymas lankyti mokyklą tokiam jaunimui – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt
devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų. Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto
administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia
baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt
aštuonių eurų.
2.3. Klasės vadovas:
2.3.1. nuolat e-dienyne stebi ir kontroliuoja savo vadovaujamos klasės mokinių lankomumo
ir mokymo(si) rezultatus;
2.3.2. mokiniui neatvykus į mokyklą ir tėvams (globėjams, rūpintojams) nepranešus apie
neatvykimo priežastis, ne vėliau kaip per tris dienas susisiekia su mokinio šeima ir išsiaiškina
priežastis;
2.3.3. nuolat e-dienyne daro pamokų pateisinimo atžymas;

2.3.4. kiekvieną mėnesį iki 5 dienos socialiniam pedagogui pateikia informaciją apie
mokinius, kurie praleido 50% ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties, o taip pat apie
taikytas prevencines priemones;
2.3.5. inicijuoja pokalbius su socialiniu pedagogu, direkcinės tarybos posėdžiuose,
Progimnazijos VGK posėdžiuose;
2.3.6. pasirašytinai supažindina su šia Tvarka savo vadovaujamos klasės mokinius;
2.3.7. Tvarka iškabinama klasės stende;
2.3.8. tėvų klasės susirinkimo metu su Tvarka supažindina mokinių tėvus (globėjus,
rūpintojus).
2.4. Mokyklos socialinis pedagogas:
2.4.1. stebi e-dienyne mokinių lankomumo rezultatus;
2.4.2. analizuoja ir įvertina pamokų praleidimo priežastis;
2.4.3. planuoja ir dalyvauja socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui procese,
planuoja prevencines priemones grąžinant mokinį į mokyklą;
2.4.4. konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia pas kitus specialistus;
2.4.5. talpina informaciją NEMIS sistemoje;
2.4.6. teikia informaciją apie lankomumą mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams),
Elektrėnų savivaldybės Švietimo skyriui, seniūnijų socialiniams darbuotojams, VTAS
specialistams;
2.4.7. inicijuoja mokinio, praleidusio daugiau ne 50% pamokų be pateisinamos priežastis,
svarstymą mokyklos direkcinėje taryboje, VGK posėdyje, savivaldybės VGK posėdyje.
III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI
3.1. Dėl ligos:
3.1.1. mokiniui pristačius medicininę pažymą apie ligą;
3.1.2. gavus iš tėvų pateisinamą raštelį ne daugiau kaip už tris dėl ligos praleistas dienas (jeigu
vaikas serga ilgiau negu tris dienas iš eilės, kartu su tėvais kreipiasi į medikus).
3.2. Dėl tikslinių iškvietimų:
3.2.1. į policijos komisariatą;
3.2.2. į teismą ir kt..
3.3. Dėl kitų priežasčių:
3.3.1. dėl ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano ar pan.;
3.3.2. dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo;
3.3.3. kai mokinys atstovauja mokyklai (savivaldybei, respublikai) olimpiadose, konkursuose,
konferencijose, varžybose;
3.3.4. dėl artimųjų mirties.
4. LANKOMUMO SKATINIMAS IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS
4.1. Moksleiviams, pažeidžiantiems Tvarkos aprašo bendrąsias nuostatas ir praleistų pamokų
pateisinimo kriterijus, gali būti taikomos drausminimo priemonės, numatytos 2.2.3.; 2.4.6.; 2.4.7.
punktuose.
4.2.Tobulinant mokinių žinių vertinimo sistemą, dalykų mokytojai atsižvelgia į mokinio
lankomumo rodiklius.

