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PATVIRTINTA 
Kauno šv. Kazimiero progimnazijos 
direktoriaus 2020 m. birželio 26  d. 
įsakymu Nr. V-74 

 
 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS  

MODELIS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo 
prevencijos modelis (toliau — modelis) parengtas  vadovaujantis   Lietuvos Respublikos  švietimo  
įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1991 m. birželio 25 d. įsakymu 
Nr. I-1489 (suvestinė redakcija nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.);  Lietuvos  
Respublikos  vaiko  minimalios  ir  vidutinės  priežiūros įstatymu; Mokyklos  nelankančių  vaikų  
sugrąžinimo  į  mokyklas  programa,  patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 
24 d. įsakymu Nr. 1261; Mokyklos vaiko gerovės  komisijos  sudarymo  ir  jos  darbo  organizavimo  
tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo  ir  mokslo  ministro  2017 m. gegužės 2 
d. įsakymu Nr. V-319; Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui  ir  mokiniui tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-
950 ir Progimnazijos nuostatais.  

2. Šis modelis reglamentuoja mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, 
socialinio pedagogo, klasių vadovų, dalykų mokytojų veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą, 
stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją. 

3. Modelis nustato mokinių lankomumo Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje apskaitą ir 
prevencijos poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti bei padedančias mokiniui įgyvendinti 
teisę į mokslą. 

4. Modelio tikslai: 
4.1. gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę; 
4.2. vykdyti mokyklos nelankymo prevenciją; 
4.3. nustatyti bendrus pamokų lankomumo apskaitos kriterijus mokykloje. 
5. Šiame modelyje vartojamos sąvokos:  
NEMIS – nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema. 
Nesimokantys vaikai — neįregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio 

deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno miesto savivaldybėje, arba, vaikas, įrašytas į gyvenamosios 
vietos neturinčių asmenų apskaitą Kauno miesto savivaldybėje. 

Nelankantys mokyklos mokiniai — įregistruoti Mokinių registre vaikai, kurių deklaruota 
gyvenamoji vieta yra Kauno miesto savivaldybėje, arba, vaikai, įrašyti į gyvenamosios vietos 
neturinčių asmenų apskaitą Kauno miesto savivaldybėje, tačiau per mėnesį be pateisinamos 
priežasties neatvykęs į mokyklą ir praleidęs daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymuisi skirtų valandų.  

Blogai pamokas lankantys mokiniai — mokiniai, kurie per mėnesį be pateisinamos 
priežasties praleidžia 15 ir daugiau pamokų.  

Koordinatorius — Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už 
Apskaitos organizavimą ir koordinavimą. 

Pateisinamasis dokumentas — dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistų pamokų 
priežastis.  

6. Kitos šiame modelyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 
vartojamas sąvokas. 
 

II. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 
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7. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne — praleistos pamokos žymimos 

raide „n“, o vėlavimai į pamokas — raide „p“.  
8. Veiklos dienų, skirtų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai, 

projektinei veiklai lankomumas fiksuojamas pagal tos dienos klasės pamokų tvarkaraštį.  
9. Praleistos per mėnesį pamokos laikomos pateisintomis, kai:  
9.1. mokiniui nedalyvavusiam ugdymo procese, atvykus į ugdymo įstaigą, jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai) įstaigos nustatyta tvarka klasės vadovui pateikia praleistas pamokas pateisinantį 
pranešimą. Mokiniui nepertraukiamai nedalyvaujant ugdymo procese daugiau nei 7 darbo 
dienas, tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su praleistas pamokas pateisinančiu pranešimu klasės 
vadovui pateikia apsilankymą gydymo įstaigoje įrodančius dokumentus (išrašas iš 
www.esveikata.lt) ir nurodyti gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio;  

9.2. vaikas serga daugiau nei 10 dienų, pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas iš 
esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;  

9.3. tėvai (globėjai/rūpintojai) pateisina praleistas pamokas oficialiu rašytiniu 
paaiškinimu/pranešimu el. dienyne/telefonu; 

9.4. oficialiu kitų institucijų (pateikus ugdymo įstaigai/klasės vadovui sporto, muzikos, dailės 
mokyklų ir pan. bei visuomeninių organizacijų oficialų dokumentą) dokumentu; 

9.5. dėl tikslinių iškvietimų į valstybines institucijas (Kauno apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Kauno miesto policijos komisariatą, Kauno miesto teismą, Kauno pedagoginę 
psichologinę tarnybą ir pan.) pateikiamas iškvietimas ar jo kopija;  

9.6. dėl kitų svarbių priežasčių (nepalankių oro sąlygų; autobuso, vežančio mokinius į 
mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; dėl artimųjų ligos, mirties ir pan.) tėvams 
(globėjams/rūpintojams) informavus raštu ar telefonu. 

10. Nesant pranešimo ar pateisinamo dokumento aprašo 9.1.-9.6. punktuose nustatytais 
atvejais, praleistos pamokos laikomos nepateisintomis. 

11. Direktoriaus įsakymu teisinamos pamokos: 
11.1. dėl mokinio atstovavimo mokyklai tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, 

miesto savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, 
sporto varžybose;  

11.2. dėl mokinio dalyvavimo mokyklos organizuojamuose renginiuose; 
11.3. paskelbus mokykloje epidemiją ar dėl kitų svarbių priežasčių direktoriaus įsakymu 

nutraukus ugdymo procesą; 
11.4. dėl mokinio laikino išvykimo gydytis ir mokytis (į ligoninę ar sanatoriją, kurioje vyksta 

ugdymo procesas). 
 

III. ATSAKINGŲ ASMENŲ PAREIGOS IR FUNKCIJOS 
 

12. Mokiniai:  
12.1. laikosi visų Mokymosi sutartyje numatytų sąlygų, mokyklos darbo tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, Mokinio taisyklių;  
13. Mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai):  
13.1. užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio 

lankomumo klausimus;  
13.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną iki antros pamokos pabaigos 

apie neatvykimo priežastis informuoja klasės vadovą;  
13.3. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, operatyviai 

informuoja klasės vadovą.  
13.4. sistemingai, bet ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, susipažįsta su praleistų pamokų 

skaičiumi elektroniniame dienyne; 
13.5. kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį;  
13.6. atsako už pateisinamųjų dokumentų teisingumą: 
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13.7. bendradarbiauja su mokyklos vadovais, dalykų mokytojais, klasės vadovu, 
pedagoginiais darbuotojais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę 
pagalbą bei sveikatos priežiūros specialistais.  

14. Dalykų mokytojai:  
14.1. kiekvieną pamoką elektroniniame dienyne pažymi neatvykusius ar pavėlavusius 

mokinius;  
14.2. pamokos metu išsiaiškinęs, kad mokinys, kurio nėra klasėje, ankstesnėse pamokose 

dalyvavo, apie praleistą pamoką iš karto po pamokos informuoja klasės vadovą; 
14.3. inicijuoja ir taiko mokinių drausminimo ir skatinimo priemones, vadovaujantis mokinio 

elgesio taisyklėse nustatyta tvarka; 
14.4. mokytojai, organizuojantys renginius pamokų metu mokykloje ir už jos ribų, sudaro 

dalyvaujančių mokinių sąrašus, tvirtinamus direktoriaus įsakymu ir informuoja klasės vadovą. 
15. Klasės vadovas:  
15.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai (globėjai/rūpintojai) nepraneša), tą 

pačią dieną po antros pamokos mobiliuoju telefonu išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant 
informuoja socialinį pedagogą ir/ar mokyklos vadovus;  
           15.2. ne rečiau kaip kartą per savaitę elektroniniame dienyne pateisina mokinių praleistas 
pamokas; 

15.3. individualiai dirba su blogai pamokas lankančiais mokiniais (jų tėvais, 
globėjais/rūpintojais) atliktas veiklas registruodamas „Klasės vadovo veiklos programoje“;  

15.4. mokiniui pirmą kartą be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidus iki 15 pamokų 
organizuoja pokalbį su socialiniu pedagogu, informuoja tėvus; 

15.5. antrą kartą tą patį trimestrą/pusmetį mokiniui praleidus iki 15 nepateisintų pamokų per 
mėnesį, inicijuoja raštišką pranešimą tėvams; 

15.6. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant ugdytinių lankomumo 
problemas; 

15.7. nuolat stebi tėvų jungimosi prie elektroninio dienyno dažnumą, esant reikalui išsiaiškina 
nesijungimo priežastis; 

15.8. tėvams (globėjams/rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio 
dienyno bei parašiusiems prašymą 1 kartą per mėnesį (pasibaigus mėnesiui) išspausdina mokinio 
lankomumo ir pažangumo ataskaitas. Pasibaigus trimestrui/pusmečiui, išspausdina 
trimestro/pusmečio lankomumo ataskaitas; 

15.9. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos teikimo mokiniui specialistais ir kt.;  
15.10. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus. Pamokas pateisinančius dokumentus, 

paaiškinimus su tėvų parašais sega į klasei skirtą bylą, kurią saugo iki kitų mokslo metų pradžios; 
15.11. iki mėnesio 3 d. parengia ir atsakingam mokyklos vadovui pateikia mėnesio ataskaitas 

apie vadovaujamosios klasės mokinių pamokų lankomumą ir drausminimo priemones, taikytas blogai 
pamokas lankantiems mokiniams; 

15.12.mokiniui išvykus mokytis į kitą ugdymo įstaigą ar gydytis ir mokytis į sanatorinę ar 
ligoninės mokyklą, informuoja elektroninio dienyno administratorių. 

16. Mokyklos socialinis pedagogas:  
16.1. individualiai dirba su blogai pamokas lankančiais mokiniais;  
16.2. padeda klasės vadovui išsiaiškinti ir šalinti blogo pamokų lankomumo priežastis;  
16.3. dalyvauja aptariant mokinio lankomumo problemas mokyklos savivaldos institucijose;  
16.4. dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;  
16.5. kai nėra klasės vadovo (daugiau nei 1 mėn.), iš mokinių priima praleistas pamokas 

teisinančius dokumentus ir/ar paaiškinimus; 
16.6. pasibaigus mėnesiui analizuoja ir vertina klasių vadovų pateiktas lankomumo ataskaitas 

ir taikytas prevencijos priemones;  
16.7. telkia mokyklos bendruomenės narius ir socialinius partnerius lankomumo problemoms 

spręsti, darbui su rizikos grupės mokiniais.  
17. Mokyklos vaiko gerovės komisija:  
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17.1. remdamasi turima mokykloje atliktų tyrimų, vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir 
duomenimis, vertina ugdymosi aplinką, analizuoja mokinių ugdymosi poreikius, lankomumo 
problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą; 

17.2. nagrinėja mokinių blogo lankomumo, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, 
padedančių šias problemas spręsti;  

17.3. konsultuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) lankomumo užtikrinimo klausimais; 
17.4. bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis (Mokyklos taryba, Mokytojų 

taryba, Mokinių taryba ir kt.) ar asmenimis vaiko gerovės klausimais; 
17.5. vykdo mokyklos bendruomenės švietimą. 
18. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už mokinių pamokų lankomumą:  
18.1. inicijuoja mokyklos dokumentų, susijusių su lankomumu rengimą (pakeitimus), vykdo 

šių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą;  
18.2. pasibaigus trimestrui, mokslo metams lankomumo analizę pateikia Mokytojų tarybai. 
19. Progimnazija: 
19.1. gavusi Seniūnijos darbuotojo, surasto nesimokančio vaiko siuntimą mokytis į pagal 

teritoriją priklausančią mokyklą, informaciją apie atvyksiantį mokytis vaiką (vardas, pavardė, faktinė 
gyvenamoji vieta, įstatyminių atstovų duomenys — vardas, pavardė, faktinės gyvenamosios vietos) 
bei datą, nuo kurios vaikas siunčiamas mokytis, ir šiam mokiniui neatvykus mokytis, per 5 darbo 
dienas apie tai informuoja Savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyrių raštu ir pagal 
savo kompetenciją imasi priemonių vaiko teisei į mokslą užtikrinti; 

19.2. į mokyklą pasiųstam nesimokančiam vaikui atvykus, įrašo atvykusį mokinį į mokyklos 
duomenų bazę. 
 

IV. PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ PAMOKŲ 
LANKOMUMĄ 

 
20. Blogai pamokas lankančių mokinių drausminimo priemonės: 
20.1. jei mokinys per mėnesį praleido be pateisinamos priežasties iki 15 pamokų, klasės 

vadovas organizuoja pokalbį su mokiniu bei socialiniu pedagogu. Mokinys įspėjamas žodžiu. Apie 
vaiko pamokų nelankymą klasės vadovas informuoja tėvus; 

20.2. antrą kartą tą patį trimestrą/pusmetį mokiniui be pateisinamos priežasties praleidus iki 
15 pamokų per mėnesį klasės vadovas tėvus informuoja oficialiu raštu, kuris registruojamas 
mokyklos raštinėje; 

20.3. mokiniui praleidus daugiau nei 15 pamokų be pateisinamos priežasties per mėnesį tėvai 
oficialiu raštu kviečiami į vaiko gerovės komisijos posėdį; 

20.4. jei mokinys ir toliau be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas, direktoriaus 
įsakymu jam skiriamas įspėjimas, vėliau — papeikimas, griežtas papeikimas; 

20.5. blogai lankančiam pamokas mokiniui, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo 
programas, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti siūloma mokytis kitoje mokykloje. 

21. Jeigu mokinys 1 mėnesį be pateisinamos priežasties neatvyksta į mokyklą, mokykla imasi 
priemonių vaiko sugrąžinimui į mokyklą. 

22. Mokyklai nustačius, jog vaikas nelanko mokyklos, nes tėvai piktybiškai nevykdo savo 
pareigų, už mokinių lankomumą atsakingas asmuo, šią informaciją perduoda Savivaldybės 
administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui ir Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. 

23. Mokykla (jos socialinis pedagogas), jei yra poreikis, kartu su mokinio gyvenamosios 
vietos teritorijoje veikiančio policijos komisariato atstovais nustato priežastis, dėl kurių mokinys 
nelanko mokyklos, organizuoja mokinio sugrąžinimą į ugdymo procesą ir apie tai pateikia duomenis 
koordinatoriui. 

24. Jeigu mokykla išnaudoja visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes ir mokinys 
neatvyksta į mokyklą, už mokinių lankomumą atsakingas asmuo informuoja apie esamą situaciją 
Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, kuris pagal savo kompetenciją imasi 
priemonių vaiko teisei į mokslą užtikrinti. 
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

25. Mokiniai bei mokyklos pedagogai su šiuo Modeliu aprašu supažindinami pasirašytinai, 
mokinių tėvai supažindinami klasių tėvų susirinkimų metu. 
 

____________________ 
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Kauno šv. Kazimiero progimnazijos  
mokinių pamokų lankomumo apskaitos  
ir nelankymo prevencijos modelio 
priedas 

 
 
 

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos 
___________ mokinio (-ės) 

  (klasės) 

________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 
 
 
 

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos  
direktorei Palmirai Talijūnienei 
 
 
 

PAAIŠKINIMAS 
DĖL NEPATEISINTŲ PAMOKŲ 

 
__________________ 

(data) 

Kaunas  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
    (parašas)    (vardas, pavardė) 

 
 
 
Susipažinau: 
  (mokinio tėvo ar  motinos, globėjo/rūpintojo parašas)  (vardas, pavardė) 
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