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PATVIRTINTA
Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos direktorės 2015 m.
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-56
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO KONTROLĖS, APSKAITOS IR PAMOKŲ
NELANKYMO PREVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos mokinių pamokų lankomumo kontrolės,
apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja mokytojų, grupių auklėtojų, socialinio pedagogo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui
veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, mokyklos
nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, mokinių elgesio taisyklėmis, priėmimo į mokyklą sutartimi,
grupės auklėtojo pareigybės aprašymu.
II. PAMOKŲ LANKOMUMO, PATEISINAMŲ DOKUMENTŲ REGISTRACIJA
APSKAITA IR KONTROLĖ
3. Mokinys privalo kasdien lankyti visas pamokas, pasirinktus neformalaus ugdymo
užsiėmimus ir atvykti į juos laiku.
4. Mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas
elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje, o raide „p“ – mokiniui
pavėlavus į pamoką.
5. Grupės auklėtojas stebi ir analizuoja elektroniniame dienyne mokinio praleistas pamokas;
kartą per savaitę įveda į elektroninį dienyną dokumentus, kurie pateisina praleistas pamokas; renka ir
tvarko praleistas pamokas pateisinančius dokumentus, saugo juos grupei skirtoje byloje vienerius
mokslo metus.
6. Kai mokinys atstovauja mokyklai pamokų metu respublikiniuose, regioniniuose, rajono
savivaldybės ar mokyklos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto
varžybose, pažintinėse išvykose, stažuotėse užsienyje, pamokos pateisinamos vadovaujantis mokyklos
direktoriaus įsakymu.
7. Esant būtinybei mokiniui nedalyvauti visose tvarkaraštyje nurodytose pamokose, mokinys
arba jo tėvai, jei mokinys yra nepilnametis, turi kreiptis į grupės auklėtoją, nurodydami neatvykimo į
mokyklą priežastį.
8. Tėvai (globėjai) gali pateisinti dėl kitos priežasties praleistas pamokas, bet ne daugiau kaip
3 per mėnesį praleistas dienas.
III. PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJA IR NUOBAUDOS
9. Jei mokinys per mėnesį praleidžia iki 20 pamokų be pateisinamos priežasties arba/ir
pavėluoja, pabėga iš pamokų daugiau kaip 5 kartus atliekami tokie veiksmai:
9.1. mokinys grupės auklėtojui ar socialiniam pedagogui raštu pasiaiškina;
9.2. grupės auklėtojas informuoja praleidusio mokinio tėvus;
9.3. skiriama drausminė nuobauda grupės auklėtojo ar socialinio pedagogo įspėjimas žodžiu.
10. Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 20 pamokų be pateisinamos priežasties
atliekami tokie veiksmai:
10.1. mokinys rašo paaiškinimą socialiniam pedagogui;
10.2. grupės auklėtojas kviečia mokinio tėvus pokalbiui;
10.3. tėvams neatvykus į mokyklą, grupės auklėtojas kartu su socialiniu pedagogu vyksta pas
tėvus į namus;
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10.4. svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
10.5. skiriama drausminė nuobauda įspėjimas;
10.6. mažinama stipendija, vadovaujantis mokyklos stipendijų skyrimo nuostatais.
11. Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau 50 pamokų be pateisinamos priežasties
atliekami tokie veiksmai:
11.1. svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
11.2. siūloma skirti direktoriaus drausminę nuobaudą papeikimą raštu;
11.3. mažinama stipendija, atitinkamai pagal mokyklos stipendijų skyrimo nuostatus.
12. Jei mokinys ir toliau praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties atliekami tokie
veiksmai:
12.1. svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kuriame dalyvauja pamokas praleidęs mokinys,
mokinio tėvai (globėjai), grupės auklėtojas;
12.2. skiriama nuobauda direktoriaus griežtas papeikimas raštu;
12.3. teikiamas siūlymas mokytojų tarybai svarstyti klausimą dėl mokinio išbraukimo iš
mokinių sąrašų;
12.4. nemokama stipendija.
IV. ATSAKINGI ASMENYS, JŲ FUNKCIJOS
13. Mokiniai:
13.1. laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, mokinio elgesio taisyklių reikalavimų;
13.2. praleidę pamokas, pirmą atvykimo į mokyklą dieną grupės auklėtojui pateikia pamokas
pateisinantį dokumentą;
13.3. dėl praleistų nepateisintų pamokų grupės vadovui (jam nesant - socialiniam pedagogui)
rašo paaiškinimą.
14. Mokinių tėvai (globėjai):
14.1. užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio
lankomumo ir ugdymo klausimus;
14.2. bendradarbiauja su grupės auklėtoju, mokyklos administracija, dalykų mokytojais bei
socialiniu pedagogu;
14.3. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, operatyviai informuoja
grupės auklėtoją. Keičiant ugdymo įstaigą, mokinys iš priimančios ugdymo įstaigos pristato pažymą
apie jo priėmimą, toje įstaigoje;
14.4. iš anksto arba pirmą mokinio neatvykimo į mokyklą dieną iki pamokų pabaigos apie
neatvykimo priežastis informuoja grupės auklėtoją (jam nesant – mokyklos administraciją);
14.5. ne rečiau kaip kartą per pusmetį susipažįsta su praleistų pamokų skaičiumi ir pažangumo
rezultatais.
15. Dalykų mokytojai:
15.1. elektroniniame dienyne pažymi pamokoje nedalyvaujančius mokinius;
15.2. informuoja grupės auklėtoją apie sistemingai praleidinėjančius dalyko pamokas;
15.3. mokiniui išvykus ilgesniam laikui gydytis ir mokytis į sanatorinę ar ligoninės mokyklą, o
vėliau mokiniui sugrįžus, į elektroninį dienyną įrašo gautus įvertinimus.
16. Grupės auklėtojas:
16.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (jeigu tėvai (globėjai) nepraneša), išsiaiškina neatvykimo
priežastis, reikalui esant, informuoja socialinį pedagogą ar mokyklos administraciją;
16.2. renka ir tvarko pateisinančius dokumentus, paaiškinimus apie mokinių praleistas
pamokas ir saugo juos grupei skirtoje byloje iki mokslo metų pabaigos;
16.3. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, mokyklos administracija;
16.4. su pažangumo - lankomumo ataskaitomis (pusmečio, metinėmis) supažindina mokinius,
jų tėvus (globėjus), grupėje dirbančius mokytojus, mokyklos administraciją;
16.5. bendrauja su mokinių tėvais: aiškinasi pamokų praleidinėjimo priežastis, kviečia tėvus ir
mokinius į pokalbius su dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, mokyklos administracija, kur
aptariamas mokinio elgesys, lankomumas ir pažangumas.
17. Socialinis pedagogas:
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17.1. telkia mokyklos bendruomenės narius lankomumo problemoms spręsti;
17.2. organizuoja ir vykdo mokinių apklausas, susijusias su mokinių adaptacija, saugumu
mokykloje, žalingais įpročiais, planuoja ir įgyvendina prevencinę veiklą;
17.3. individualiai dirba su pamokas praleidinėjančiais mokiniais;
17.4. kviečiasi pokalbiui mokinius bei jų tėvus; aiškinasi priežastis, priima sprendimus
padėčiai gerinti;
17.5. bendradarbiauja su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine psichologine tarnyba,
Policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus ir nepilnamečių reikalų pareigūnais, seniūnijų
socialiniais darbuotojais, buvusiomis mokymo įstaigomis ir kt.;
17.6. padeda grupės auklėtojui išsiaiškinti ir šalinti blogo pamokų lankomumo priežastis;
17.7. dalyvauja aptariant mokinio lankomumo problemas mokyklos savivaldos institucijose;
18. Mokytojų taryba:
18.1. po kiekvieno pusmečio analizuoja mokinių lankomumą, pamokų praleidimo priežastis ir
priima nutarimus padėčiai gerinti;
18.2. priima sprendimus dėl mokinio šalinimo iš mokyklos ar nukreipimo mokytis į kitas
mokymosi įstaigas.
19. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
19.1. inicijuoja mokyklos dokumentų, susijusių su lankomumu rengimą (pakeitimus), vykdo
šių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą;
19.2. prižiūri dokumentų, reglamentuojančių lankomumo veiklą, įgyvendinimą;
19.3. prižiūri, kaip mokytojai, grupių auklėtojai vykdo praleistų pamokų apskaitą ir mokyklos
nustatyta tvarka teikia informaciją mokiniams, jų tėvams, pedagoginei bendruomenei, socialiniams
partneriams ir kt.;
19.4. parengia bendras mokyklos ataskaitas apie mokinių pamokų lankomumą, su duomenimis
supažindina mokyklos bendruomenės narius;
19.5. pasibaigus pusmečiui, mokslo metams mokyklos lankymo situaciją analizuoja mokytojų
tarybos posėdyje;
19.6. inicijuoja mokinių skatinimą už labai gerą mokyklos lankymą, pasibaigus pusmečiui,
mokslo metams.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Grupių auklėtojai su šiuo Aprašu mokinius supažindina mokslo metų rugsėjo pirmąją
savaitę.
21. Tėvai su aprašu supažindinami pirmojo mokslo metų tėvų susirinkimo metu arba
individualiai.
______________________________________________

