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PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS 

TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėžio muzikos mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių lankomumo apskaitos ir Mokyklos 

nelankymo prevencijos tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių lankomumo Mokykloje apskaitą ir 

prevencines poveikio priemones, administracijos, pedagogų, mokinių bei tėvų pareigas. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, patvirtintu 2011 m. 

kovo 17 d. Nr. XI-1281 (suvestinė redakcija nuo 2015-07-10), Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, 

patvirtintu 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234 (suvestinė redakcija nuo 2019-08-31), Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos 2019-08-30 raštu „Dėl Formos 094/A paskirties pakeitimo, kitais 

įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių ugdymo veiklą. 

3. Mokykla nustato pamokų/ugdymo dienų praleidimą pateisinančius dokumentus, pateisinimo 

būdus, kuriuos galėtų pateikti tėvai (globėjai/rūpintojai) bei siūlyti sprendimus priimti kartu su Mokyklos 

bendruomene. 

4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) informaciją apie vaiko apsilankymus asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje gali pasižiūrėti ir atsispausdinti prisijungę prie vaiko asmeninės paskyros E. sveikatos sistemoje 

adresu www.esveikata.lt . 

5. Tvarka nustato mokinių lankomumo Mokykloje apskaitą, jų pateisinimo kriterijus, Tėvų 

informavimo tvarką, mokinių prevencinio poveikio priemonių sistemą Mokyklos nelankymui, vėlavimui į 

pamokas mažinti. 

6. Tvarkos tikslai: 

6.1. gerinti mokinių mokymo (-si) rezultatus ir mokymosi motyvaciją; 

6.2. vykdyti Mokyklos mokinių pamokų nelankymo prevenciją; 

6.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus. 

7. Vartojamos sąvokos: 

Pamokų nelankantis mokinys – be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas. 

Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – be pateisinamos priežasties neateinantis į visas tą dieną 

vykstančias pamokas. 

Mokyklos nelankantis mokinys – per mokslo metus praleidęs virš 50 proc. pamokų be 

pateisinamos priežasties. 

http://www.esveikata.lt/


Lankomumo vertinimo laikotarpis – laikotarpis, po kurio mokinių lankomumo rezultatai 

aptariami Metodinėje taryboje, Mokytojų taryboje, analizuojamos priežastys, priimami sprendimai, 

teikiami siūlymai Mokyklos direktoriui dėl poveikio priemonių bei nuobaudų skyrimo. 

Lankomumo vertinimo laikotarpiai: 

rugsėjis – spalis – lapkritis; 

gruodis (I pusmečio pabaiga); 

sausis – vasaris – kovas; 

balandis – birželis (II pusmečio pabaiga). 

 

II. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

8. Pamokų lankomumas ir pavėlavimas fiksuojamas dienynuose. 

9. Praleistos pamokos žymimos raide ,,n“, o vėlavimai į pamokas – raide ,,p“. 

10. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis ir jų praleidimas pateisinamas: 

10.1. oficialiu rašytiniu Tėvų paaiškinimu abiem pusėms priimtinu/sutartu būdu: 

8.1.1.  dėl mokinio ligos, vizito pas gydytoją (pagal 1 priede pateiktą formą); (esant būtinybei 

nustatyti, ar nepiktnaudžiaujama Tėvų paaiškinimais, Mokykla gali prašyti ligą patvirtinančio fakto išrašo); 

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

atsitikimo ir pan.) (pagal 1 priede pateiktą formą); 

8.1.3. tik būtinu atveju mokiniui išvykstant su Tėvais poilsiauti rašomas prašymas dėl nebuvimo 

mokykloje (2 priedas);  

8.2. oficialiu kitų institucijų (sporto, dailės, bendrojo lavinimo mokyklų ir pan. bei visuomeninių 

organizacijų) kvietimu (pateikus specialybės mokytojui liudijantį dokumentą); 

8.3. Mokyklos direktoriaus įsakymu, mokiniui dalyvaujant įvairiuose atstovavimo Mokyklai 

(miestui ar respublikai) renginiuose (tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, miesto ar Mokyklos 

organizuojamuose konkursuose, koncertuose, festivaliuose ir pan.), specialybės mokytojo organizuojamose 

ir su Mokyklos administracija suderintose išvykose; 

8.4. Mokyklos direktoriaus įsakymu dėl ugdymo plano pakeitimų (nepalankių oro sąlygų, 

ekstremalių situacijų, epidemijos ir pan.). 

9. Mokinys, po ligos atvykęs į Mokyklą, laikomas sveiku ir dalyvauja ugdymo procese. Mokinys 

nuo dalyvavimo šokio pamokoje atleidžiamas, kai šokio mokytojui pristato:  

9.1. 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 arba 

akivaizdu, kad mokinys traumuotas (sugipsuota ranka, koja, medicininiai įtvarai ir pan.); 

9.2. tėvų rašytinį paaiškinimą/prašymą. Atsižvelgęs į individualią mokinio situaciją 

(argumentuota, pagrįsta priežastis), vadovaudamasis protingumo principu, sprendimą priima pats šokio 

mokytojas. 



10. Tvarkos 8.1, 8.2. punktuose nustatytais atvejais nepateikus pateisinamo dokumento iki einamo 

mėnesio paskutinės dienos ar viršijus Tvarkos 8.1.3. punkte nustatytą dienų skaičių, taip pat nesilaikant 9 

punkto nuostatų, praleistos pamokos laikomos nepateisintomis. 

 

III. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

11. Specialybės mokytojas praleistas pamokas teisina dienyne, vadovaudamasis: 

11.1.  raštišku tėvų pateisinimu (1 priedas, 2 priedas); 

11.2. išimties atvejais Mokyklos administracijos leidimu (negalavimas, nelaimingas atsitikimas, 

artimojo mirtis, laidotuvės); 

11.3. direktoriaus įsakymu apie organizuojamus renginius, išvykas ir kt. 

12. Visos kitos praleistos pamokos yra laikomos nepateisintomis. 

13. Mokinys: 

13.1. informuoja specialybės mokytoją telefonu/elektroniniu paštu/žinute apie neatvykimą į 

Mokyklą pirmąją neatvykimo dieną bei nurodo priežastis; 

13.2. praleidęs pamokas, pirmąją atvykimo į Mokyklą dieną mokinys privalo pristatyti 

specialybės mokytojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; 

13.3. gali atstovauti kitai švietimo institucijai renginiuose, pateikęs specialybės mokytojui šių 

institucijų vardinius prašymus, pažymas ir pan.; 

13.4. pasijutęs blogai, kreipiasi į specialybės mokytoją (jam nesant – administraciją), kuri 

prireikus atleidžia mokinį nuo pamokų, praneša tėvams, pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo. 

14. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

14.1. atsako už mokinio pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų pamokų lankymą 

bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo (-si) klausimus; 

14.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į Mokyklą dieną apie mokinio neatvykimo į Mokyklą 

priežastis informuoja specialybės mokytoją abiem pusėms priimtinu (sutartu) būdu (telefonu/elektroniniu 

paštu/laišku, rašytiniu pranešimu) nurodydami priežastį; 

14.3. be labai svarbios priežasties neturėtų planuoti, kad pamokų metu jų sūnus ar dukra eitų pas 

gydytojus ar tvarkytų kitus reikalus (pvz., vairavimo kursai ir pan.); 

14.4. mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais organizuoja mokinių atostogų metu, 

savaitgaliais ir švenčių dienomis; 

14.5. jei mokinys su tėvais būtinu atveju ketina vyksti kelioms dienoms į pažintinę/poilsinę 

kelionę pamokų metu: 

14.5.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas dėl leidimo vykti ir praleistų 

pamokų pateisinimo turi pateikti prašymą Mokyklos direktoriui (2 priedas) ir informuoti specialybės 

mokytoją; 

14.5.2. išvykdamas į kelionę, mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistą mokymosi 

programą ir suderintu su mokytojais laiku atlikti atsiskaitomąsias perklausas per dvi savaites. Dėl išvykų su 

tėvais praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos dėl kitų priežasčių. 



14.6. šia Tvarka informuojami, kad: 

14.6.1. už piktnaudžiavimą Tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, jei nesilaikoma ar 

piktnaudžiaujama mokymo sutartyje, šioje Tvarkoje nustatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo 3 

pateisinimo, numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - 

LRANK) 80 str. 1-3 d.; 

15. Specialybės mokytojas: 

15.1. kontroliuoja mokinių lankomumą ir vėlavimą; 

15.2. bendradarbiauja su Mokyklos vadovybe, su mokiniu (-iais) dirbančiais mokytojais, 

iškilusioms mokinio nelankymo problemoms spręsti; 

15.3. mokiniui neatvykus į Mokyklą 2 dienas iš eilės (ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 

nepranešus) išsiaiškina neatvykimo priežastis ir, esant reikalui, apie tai informuoja tėvus ir pavaduotojas 

ugdymui; 

15.4. turi teisę nepriimti netvarkingai, neįskaitomai parašytus, taisytus pateisinančius dokumentus, 

o praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos be priežasties; 

15.5. per 5 einamojo mėnesio darbo dienas užpildo dienyną, t. y. pateisina mokinių pamokas; 

15.6. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie praleistų pamokų skaičių, išsiaiškina 

pamokų praleidimo priežastis; 

15.7. tėvų susirinkimų metu pristato pamokų lankomumo suvestines, kartu su tėvais analizuoja 

pamokų praleidimo priežastis ir priima sprendimus dėl prevencijos. 

16. Dalyko mokytojas: 

16.1. neatvykus arba pavėlavus į pamoką elektroniniame dienyne pažymi „n“ arba „p“; 

16.2. organizuodamas konkursus, koncertus, festivalius, edukacines programas, pamokas 

netradicinėse erdvėse, išvykas ir kitus renginius, kuriuose mokiniai dalyvauja pamokų laiku, mokinių 

sąrašą, suderinęs su pavaduotoju ugdymui, iš anksto (ne vėliau kaip prieš 3 d.) skelbia mokytojų skelbimų 

lentoje ir išsiunčia pranešimą specialybių mokytojams, mokytojams; 

16.3. mokiniui neatvykus į 2 dalyko pamokas iš eilės, informuoja specialybės mokytoją.  

17. Pavaduotojas ugdymui: 

17.1. analizuoja ir įvertina mokinio pamokų praleidimo priežastis, jo problemas; 

17.2. raštu ir kitomis informavimo priemonėmis informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); 

17.3. kartu su specialybės mokytoju inicijuoja administracinių priemonių taikymą mokiniui 

nelankančiam Mokyklos; 

17.4. rengia informaciją apie Mokyklos nelankančius mokinius įvairioms institucijoms pagal 

kompetenciją. 

 

IV. NELANKYMO PREVENCIJA 

18. Specialybės mokytojas su mokiniu išsiaiškina pavėlavimų ar neatvykimo į pamokas priežastis, 

reikalui esant pasitelkia į pagalbą Mokyklos administraciją. 



19. Jei mokinys praleidžia pamokas arba/ir pavėluoja be pateisinamos priežasties, raštu paaiškina 

nelankymo ir vėlavimo priežastis ir atiduoda specialybės mokytojui su tėvų (globėjų) parašais; 

20. Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 7 pamokas be pateisinamosios priežasties arba 

pavėluoja daugiau kaip 5 kartus: 

20.1. mokinys raštu paaiškina pamokų praleidimo ir vėlavimo priežastis; 

20.2. specialybės mokytojas inicijuoja mokinio ir administracijos pokalbį ir kartu aptaria 

prevencines priemones; 

20.3. specialybės mokytojas informuoja vengiančio mokyklą lankyti mokinio tėvus;  

20.4. lankomumui nepagerėjus, administracija, informavusi mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), 

siūlo pasirinkti kitą mokymo programą, arba braukia mokinį iš mokinių sąrašų. 

21. Jei mokinys per mėnesį praleidžia 50 proc. pamokų be pateisinamosios priežasties, 

specialybės mokytojas raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), esant reikalui, Mokyklos 

administraciją. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Iki rugsėjo mėnesio 10 d. specialybės mokytojai, ir mokiniai privalo būti pasirašytinai 

supažindinti su Mokyklos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaita, t. y. su tomis pareigomis, kurias 

jiems nustato ši tvarka. 

23. Visų klasių mokinių Tėvai su Tvarka supažindinami tėvų susirinkimų metu (rugsėjo – 

spalio mėn.), pateikiant nuorodą į Mokyklos interneto svetainę. Tvarkos nuostatos sistemingai primenamos 

tėvų susirinkimų metu. 

24. Mokyklos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitą vykdo mokytojai ir administracija. 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panevėžio muzikos mokyklos 

Mokinių lankomumo apskaitos ir  

Mokyklos nelankymo prevencijos 

tvarkos 1 priedas 

 

 

_________________________________________ 
(Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(Adresas, telefonas) 

 

Panevėžio muzikos mokyklos 

Specialybės mokytojui 

_________________________________ 

 

PRAŠYMAS 

20___-___-___ 

Panevėžys 

 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ TEISINIMO LAPAS 

Prašyčiau pateisinti mano sūnaus (dukros)____________________________________________ 

   (vardas, pavardė) 

Praleistas pamokas nuo ___________iki____________, (__________________) 

           (praleistų pamokų skaičius) 

Jis (ji) pamokose (oje) nebuvo, nes ________________________________________________ 

   (nurodyti neatvykimo į pamokas priežastį) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Tėvas/mama/globėjas, rūpintojas 

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

(Vardas, pavardė) 

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

(Parašas) 



PATVIRTINTA 

Panevėžio muzikos mokyklos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d.  

įsakymu Nr. V-98 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS 

TVARKA 

 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS 

11. Panevėžio muzikos mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių lankomumo apskaitos ir Mokyklos 

nelankymo prevencijos tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių lankomumo Mokykloje apskaitą ir 

prevencines poveikio priemones, administracijos, pedagogų, mokinių bei tėvų pareigas. 

12. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, patvirtintu 2011 m. 

kovo 17 d. Nr. XI-1281 (suvestinė redakcija nuo 2015-07-10), Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, 

patvirtintu 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234 (suvestinė redakcija nuo 2019-08-31), kitais įstatymais bei teisės 

aktais, reglamentuojančiais mokinių ugdymo veiklą. 

13. Tvarka nustato mokinių lankomumo Mokykloje apskaitą, jų pateisinimo kriterijus, Tėvų 

informavimo tvarką, mokinių prevencinio poveikio priemonių sistemą Mokyklos nelankymui, vėlavimui į 

pamokas mažinti. 

14. Tvarkos tikslai: 

14.1. gerinti mokinių mokymo (-si) rezultatus ir mokymosi motyvaciją; 

14.2. vykdyti Mokyklos mokinių pamokų nelankymo prevenciją; 

14.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus. 

15. Vartojamos sąvokos: 

Pamokų nelankantis mokinys – be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas. 

Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – be pateisinamos priežasties neateinantis į visas tą dieną 

vykstančias pamokas. 

Mokyklos nelankantis mokinys – per mokslo metus praleidęs virš 50 proc. pamokų be 

pateisinamos priežasties. 

Lankomumo vertinimo laikotarpis – laikotarpis, po kurio mokinių lankomumo rezultatai 

aptariami Metodinėje taryboje, Mokytojų taryboje, analizuojamos priežastys, priimami sprendimai, 

teikiami siūlymai Mokyklos direktoriui dėl poveikio priemonių bei nuobaudų skyrimo. 

Lankomumo vertinimo laikotarpiai: 

rugsėjis – spalis – lapkritis; 

gruodis (I pusmečio pabaiga); 

sausis – vasaris – kovas; 

balandis – birželis (II pusmečio pabaiga). 



V. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

16. Pamokų lankomumas ir pavėlavimas fiksuojamas individualiuose (popieriniuose) ir 

elektroniniame dienynuose. 

17. Praleistos pamokos žymimos raide ,,n“, o vėlavimai į pamokas – raide ,,p“. 

18. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis ir jų praleidimas pateisinamas: 

18.1. oficialiu rašytiniu Tėvų paaiškinimu abiem pusėms priimtinu/sutartu būdu: 

24.1.1.  dėl mokinio ligos, vizito pas gydytoją (pagal 1 priede pateiktą formą); (esant 

būtinybei nustatyti, ar nepiktnaudžiaujama Tėvų paaiškinimais, Mokykla gali prašyti ligą patvirtinančio 

fakto išrašo); 

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

nelaimingo atsitikimo ir pan.) (pagal 1 priede pateiktą formą); 

24.1.3. tik būtinu atveju mokiniui išvykstant su Tėvais poilsiauti ne daugiau kaip 5 

ugdymo dienas per mokslo metus (2 priedas); mokinio išvykimui Mokyklos direktorius prieštarauja, jei 

mokinys iki prašymo pateikimo praleido pamokų be pateisinamos priežasties ar praleido ir dar neatsiskaitė 

perklausų, savarankiškų ir kitų rašto darbų; 

24.2. oficialiu kitų institucijų (sporto, dailės, bendrojo lavinimo mokyklų ir pan. bei visuomeninių 

organizacijų) kvietimu (pateikus specialybės mokytojui liudijantį dokumentą); 

24.3. Mokyklos direktoriaus įsakymu, mokiniui dalyvaujant įvairiuose atstovavimo Mokyklai 

(miestui ar respublikai) renginiuose (tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, miesto ar Mokyklos 

2 organizuojamuose konkursuose, koncertuose, festivaliuose ir pan.), specialybės mokytojo 

organizuojamose ir su Mokyklos administracija suderintose išvykose; 

24.4. Mokyklos direktoriaus įsakymu dėl ugdymo plano pakeitimų (nepalankių oro sąlygų, 

ekstremalių situacijų, epidemijos ir pan.). 

25. Mokinys, po ligos atvykęs į Mokyklą, laikomas sveiku ir dalyvauja ugdymo procese, taip pat ir 

šokio pamokose. Mokinys nuo dalyvavimo šokio pamokoje atleidžiamas, kai šokio mokytojui atneša:  

25.1. 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 

arba akivaizdu, kad mokinys traumuotas (sugipsuota ranka, koja, medicininiai įtvarai ir pan.); 

25.2. tėvų rašytinį paaiškinimą/prašymą. Atsižvelgęs į individualią mokinio situaciją 

(argumentuota, pagrįsta priežastis), vadovaudamasis protingumo principu, sprendimą priima pats šokio 

mokytojas. 

26. Tvarkos 8.1, 8.2. punktuose nustatytais atvejais nepateikus pateisinamo dokumento iki einamo 

mėnesio paskutinės dienos ar viršijus Tvarkos 8.1.3. punkte nustatytą dienų skaičių, taip pat nesilaikant 9 

punkto nuostatų, praleistos pamokos laikomos nepateisintomis. 

 

VI. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

27. Specialybės mokytojas praleistas pamokas teisina elektroniniame dienyne, vadovaudamasis: 

27.1.  raštišku tėvų pateisinimu (1 priedas, 2 priedas); 



27.2. išimties atvejais Mokyklos administracijos leidimu (negalavimas, nelaimingas atsitikimas, 

artimojo mirtis, laidotuvės); 

27.3. direktoriaus įsakymu apie organizuojamus renginius, išvykas ir kt. 

28. Visos kitos praleistos pamokos yra laikomos nepateisintomis. 

29. Mokinys: 

29.1. informuoja specialybės mokytoją telefonu/elektroniniu paštu/žinute elektroniniame dienyne 

apie neatvykimą į Mokyklą pirmąją neatvykimo dieną bei nurodo priežastis; 

29.2. praleidęs pamokas, pirmąją atvykimo į Mokyklą dieną mokinys privalo pristatyti 

specialybės mokytojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; 

29.3. gali atstovauti kitai švietimo institucijai renginiuose, pateikęs specialybės mokytojui šių 

institucijų vardinius prašymus, pažymas ir pan.; 

29.4. pasijutęs blogai, kreipiasi į specialybės mokytoją (jam nesant – administraciją), kuri 

prireikus atleidžia mokinį nuo pamokų, praneša tėvams, pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo. 

30. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

30.1. atsako už mokinio pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų pamokų lankymą 

bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo (-si) klausimus; 

30.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į Mokyklą dieną apie mokinio neatvykimo į Mokyklą 

priežastis informuoja specialybės mokytoją abiem pusėms priimtinu (sutartu) būdu (telefonu/elektroniniu 

paštu/laišku elektroniniame dienyne/sms žinute, rašytiniu pranešimu) nurodydami priežastį; 

30.3. be labai svarbios priežasties neturėtų planuoti, kad pamokų metu jų sūnus ar dukra eitų pas 

gydytojus ar tvarkytų kitus reikalus (pvz., vairavimo kursai ir pan.); 

30.4. mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais organizuoja mokinių atostogų metu, 

savaitgaliais ir švenčių dienomis; 

30.5. jei mokinys su tėvais būtinu atveju ketina vyksti kelioms dienoms į pažintinę/poilsinę (ne 

ilgesnę kaip 5 dienų) kelionę pamokų metu: 

30.5.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas dėl leidimo vykti ir praleistų 

pamokų pateisinimo turi pateikti prašymą Mokyklos direktoriui (2 priedas) ir informuoti specialybės 

mokytoją; 

30.5.2. mokinio išvykimui Mokyklos direktorius prieštarauja, jei mokinys iki prašymo pateikimo 

praleido pamokų be pateisinamos priežasties ar praleido ir dar neatsiskaitė perklausų, savarankiškų ir kitų 

rašto darbų; 

30.5.3. išvykdamas į kelionę, mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistą mokymosi 

programą ir suderintu su mokytojais laiku atlikti atsiskaitomąsias perklausas per dvi savaites. Dėl išvykų su 

tėvais praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos dėl kitų priežasčių. 

30.6. šia Tvarka informuojami, kad: 

30.6.1. už piktnaudžiavimą Tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, jei nesilaikoma ar 

piktnaudžiaujama mokymo sutartyje, šioje Tvarkoje nustatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo 3 



pateisinimo, numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - 

LRANK) 80 str. 1-3 d.; 

31. Specialybės mokytojas: 

31.1. kontroliuoja mokinių lankomumą ir vėlavimą; 

31.2. bendradarbiauja su Mokyklos vadovybe, su mokiniu (-iais) dirbančiais mokytojais, 

iškilusioms mokinio nelankymo problemoms spręsti; 

31.3. mokiniui neatvykus į Mokyklą 2 dienas iš eilės (ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 

nepranešus) išsiaiškina neatvykimo priežastis ir, esant reikalui, apie tai informuoja tėvus ir pavaduotojas 

ugdymui; 

31.4. turi teisę nepriimti netvarkingai, neįskaitomai parašytus, taisytus pateisinančius dokumentus, 

o praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos be priežasties; 

31.5. per 5 einamojo mėnesio darbo dienas užpildo elektroninį dienyną, t. y. pateisina mokinių 

pamokas; 

31.6. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie praleistų pamokų skaičių, išsiaiškina 

pamokų praleidimo priežastis; 

31.7. tėvų susirinkimų metu pristato pamokų lankomumo suvestines, kartu su tėvais analizuoja 

pamokų praleidimo priežastis ir priima sprendimus dėl prevencijos. 

32. Dalyko mokytojas: 

32.1. neatvykus arba pavėlavus į pamoką elektroniniame dienyne pažymi „n“ arba „p“; 

32.2. tą pačią darbo dieną iki 20.00 val. pažymi elektroniniame dienyne mokinių praleistas 

pamokas ir pavėlavimus; 

32.3. organizuodamas konkursus, koncertus, festivalius, edukacines programas, pamokas 

netradicinėse erdvėse, išvykas ir kitus renginius, kuriuose mokiniai dalyvauja pamokų laiku, mokinių 

sąrašą, suderinęs su pavaduotoju ugdymui, iš anksto (ne vėliau kaip prieš 2 d.) skelbia mokytojų skelbimų 

lentoje ir išsiunčia pranešimą specialybių mokytojams, mokytojams; 

32.4. mokiniui neatvykus į 2 dalyko pamokas iš eilės, informuoja specialybės mokytoją.  

33. Pavaduotojas ugdymui: 

33.1. analizuoja ir įvertina mokinio pamokų praleidimo priežastis, jo problemas; 

33.2. raštu ir kitomis informavimo priemonėmis informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); 

33.3. kartu su specialybės mokytoju inicijuoja administracinių priemonių taikymą mokiniui 

nelankančiam Mokyklos; 

33.4. rengia informaciją apie gimnazijos nelankančius mokinius įvairioms institucijoms pagal 

kompetenciją. 

V. NELANKYMO PREVENCIJA 

34. Specialybės mokytojas su mokiniu išsiaiškina pavėlavimų ar neatvykimo į pamokas priežastis, 

reikalui esant pasitelkia į pagalbą Mokyklos administraciją. 

35. Jei mokinys praleidžia pamokas arba/ir pavėluoja be pateisinamos priežasties, raštu paaiškina 

nelankymo ir vėlavimo priežastis ir atiduoda specialybės mokytojui su tėvų (globėjų) parašais; 



36. Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 7 pamokas be pateisinamosios priežasties arba 

pavėluoja daugiau kaip 5 kartus: 

36.1. mokinys raštu paaiškina pamokų praleidimo ir vėlavimo priežastis; 

36.2. specialybės mokytojas inicijuoja mokinio ir administracijos pokalbį ir kartu aptaria 

prevencines priemones; 

36.3. mokiniui skiriamas bandomasis laikotarpis; 

36.4. specialybės mokytojas informuoja vengiančio mokyklą lankyti mokinio tėvus;  

36.5. lankomumui nepagerėjus, administracija, informavusi mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), 

siūlo pasirinkti kitą mokymo programą, arba braukia mokinį iš mokinių sąrašų. 

37. Jei mokinys per mėnesį praleidžia 50 proc. pamokų be pateisinamosios priežasties, 

specialybės mokytojas raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), esant reikalui, Mokyklos 

administraciją. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

38. Iki rugsėjo mėnesio 10 d. specialybės mokytojai, ir mokiniai privalo būti pasirašytinai 

supažindinti su Mokyklos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaita, t. y. su tomis pareigomis, kurias 

jiems nustato ši tvarka. 

39. Visų klasių mokinių Tėvai su Tvarka supažindinami klasių tėvų susirinkimų metu (rugsėjo – 

spalio mėn.), elektroniniu paštu ar pranešimu elektroniniame dienyne pateikiant nuorodą į Mokyklos 

interneto svetainę. Tvarkos nuostatos sistemingai primenamos tėvų susirinkimų metu. 

40. Mokyklos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitą vykdo mokytojai ir administracija. 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panevėžio muzikos mokyklos 

Mokinių lankomumo apskaitos ir  

Mokyklos nelankymo prevencijos 

tvarkos 1 priedas 

 

 

_________________________________________ 
(Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(Adresas, telefonas) 

 

Panevėžio muzikos mokyklos 

Specialybės mokytojui 

_________________________________ 
(Vardas, pavardė) 

 

PRAŠYMAS 

20___-___-___ 

Panevėžys 

 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ TEISINIMO LAPAS 

Prašyčiau pateisinti mano sūnaus (dukros)____________________________________________ 

   (vardas, pavardė) 

Praleistas pamokas nuo ___________iki____________, (__________________) 

           (praleistų pamokų skaičius) 

Jis (ji) pamokose (oje) nebuvo, nes ________________________________________________ 

   (nurodyti neatvykimo į pamokas priežastį) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Tėvas/mama/globėjas, rūpintojas 

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

(Vardas, pavardė) 

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

(Parašas) 

 



Panevėžio muzikos mokyklos 

Mokinių lankomumo apskaitos ir  

Mokyklos nelankymo prevencijos 

tvarkos 2 priedas 

 

 

_________________________________________ 
(Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(Adresas, telefonas) 

 

Panevėžio muzikos mokyklos 

Direktoriui 
 

PRAŠYMAS 

20___-___-___ 

Panevėžys 

 

Prašyčiau leisti mano sūnui (dukrai)____________________________________________ 

   (vardas, pavardė) 

_________________________________________________________________________, 

(specialybė, klasė/programa) 

Vykti su tėvais į pažintinę/poilsinę kelionę nuo ___________iki____________ įskaitytinai. 

Susidariusios dalykų spragos bus likviduotos per dvi darbo savaites. 

 

Tėvas/mama/globėjas, rūpintojas 

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

(Vardas, pavardė) 

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

(Parašas) 

 

 

Suderinta:  

Specialybės mokytojas 

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

(Vardas, pavardė) 

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

(Parašas) 



 


