
PLOKŠČIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

Patvirtinta direktorės įsakymu Nr.V-2, 2020-01-03 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKYMO APSKAITOS, PROGRAMOS BAIGIMO IR TĖVŲ 

(GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 

1. Pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas. 

2. Mokinys, per mėnesį praleidęs be pateisinamos priežasties daugiau kaip pusę pamokų pagal 

privalomojo švietimo programas, laikomas nelankančiu mokyklos.  

 

I. MOKINIŲ PAMOKŲ LANKYMO APSKAITA 

3. Pamokų lankymas fiksuojamas el. dienyne, pamokų lankymo informacija gali naudotis 

mokinys, tėvai/globėjai, mokytojai, klasės auklėtojas ir mokyklos daugiafunkcio centro 

vadovas, pavaduotojas ugdymui. Lankomumo rezultatus aptaria klasės auklėtojas, socialinis 

pedagogas, klasėje dirbantys dalykų mokytojai, tėvai.  

4. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

4.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) informaciją 

apie ligą (žodžiu ar raštu); 

4.2. dėl tikslinių iškvietimų (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į valstybines 

institucijas; 

4.3. dėl kitų svarbių priežasčių, pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą žodžiu ar 

raštu  (nepalankių oro sąlygų: audra, liūtis, uraganas, autobuso, vežusio mokinius į 

mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo, dėl artimųjų ligos, mirties ir t.t.). Dėl šių priežasčių 

galima pateisinti ne daugiau kaip 10 dienų per pusmetį, išskyrus tuos atvejus, kai vaikas 

su tėvais išvyksta atostogauti ir yra susitariama dėl savarankiško mokinio mokymosi 

atostogų laikotarpiu; 

4.4. dėl mokinio atstovavimo mokyklai tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, 

rajono savivaldybės organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto 

varžybose.  

 

II. PRVENECINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ PAMOKŲ 

LANKYMĄ, ATSAKINGŲ ASMENŲ PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

5. Mokinių pareigos: 

5.1. mokiniai laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, mokyklos daugiafunkcio 

centro vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

5.2. dėl pavienių praleistų pamokų (pabėjimų) mokiniai rašo pasiaiškinimą socialiniam 

pedagogui.  

5.3. jei  mokinys metų eigoje praleido 50 proc. dalykui skirtų pamokų, direktoriaus įsakymu 

jam organizuojamas dalyko kurso atsiskaitymas iš praleistų temų. 

6. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos: 

6.1. mokinių tėvai užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai 

informuoja, jei vaikas nedalyvauja pamokose; 

6.2. tėvai kontroliuoja vaiko lankomumą: praleistas pamokas teisina raštiškai, telefonu, 

SMS, TAMO ir/ar kitomis internetinėmis bendravimo priemonėmis); 

6.3. bendradarbiauja su mokyklos daugiafunkcio centro vadovais, dalykų mokytojais bei 

specialistais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę, 

sveikatos priežiūros pagalbą; 



6.4. tėvai informuoja klasės auklėtoją apie gyvenamosios vietos, kontaktinio telefono 

numerio ir kitos svarbios informacijos pasikeitimus. Jei mokinys išvyksta mokytis į kitą 

ugdymo įstaigą, tėvais savo prašyme dėl mokinio išbraukimo iš mokinių sąrašų tiksliai 

nurodo į kokią ugdymo įstaigą vaikas išvyksta mokytis; 

6.5. tėvai ne rečiau kaip kartą per mėnesį susipažįsta su praleistų pamokų skaičiumi 

mokyklos pateikiamoje informacijoje; 

6.6. kviečiami atvyksta į VGK posėdį, kuriame sprendžiami vaikų mokyklos nelankymo ar 

kiti klausimai.  

7. Klasės auklėtojo pareigos: 

7.1. klasės auklėtojas tvarko pamokų lankomumo dokumentus: 

7.1.1. pildo pusmečio bei metų lankomumo apskaitos formą TAMO; 

7.1.2. jeigu mokiniui direktorės įsakymu pareiškiama drausminė nuobauda (pastaba, 

papeikimas ar pašalinimas iš mokyklos) klasės auklėtojas pasirašytinai supažindina 

tėvus globėjus/rūpintojus). Supažindinimo raštas (3 priedas) įsegamas į mokinio asmens 

bylą, kopija paliekama tėvams (globėjams/rūpintojams). 

7.2. klasės auklėtojas aiškinasi daug pamokų be pateinamos priežasties praleidžiančių 

mokinių problemas, kartu su socialine pedagoge ir jei reikia įstaigos vadovais ieško 

problemų sprendimo būdų. 

7.3. auklėtojas individualiai kalbasi su blogai mokyklą lankančiais mokiniais, teikia jiems 

reikalingą pagalbą; 

7.4. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui, mokytojui ir tėvams 

(globėjams/rūpintojams) specialistais ir kt. 

7.5. ieško bendradarbiavimo galimybių su blogai mokyklą lankančių mokinių tėvais: 

aiškinasi pamokų praleidinėjimo priežastis, kviečia tėvus ir mokinius į VGK posėdžius; 

7.6. klasės auklėtojo teikimu, mokiniai sistemingai vėluojantys į pamokas ar sistemingai 

nelankantys pamokų be pateisinamos priežasties( daugiau kaip 30proc.), kviečiami į 

VGK posėdį. Apie VGK priimtą sprendimą klasės auklėtojas per 2 darbo dienas 

informuoja mokinio tėvus; 

7.7. klasės auklėtojas, esant poreikiui, patikslina mokinių adresus ir jų tėvų 

(globėjų/rūpintojų) telefono numerius; 

7.8. klasės auklėtojas mokslo metų pabaigoje inicijuoja geriausiai lankiusių mokinių 

paskelbimą ir pagyrimą. 

8. Mokyklos socialinės pedagogės pareigos: 

8.1. socialinė pedagogė analizuoja mokyklos lankymo problemas ir teikia mokyklos-centro 

bendruomenės narius ir socialinius partnerius lankomumo problemoms spręsti; 

8.2. organizuoja ir vykdo vaikų ir tėvų apklausas, susijusias su adaptacija, savijauta, 

saugumo mokykloje, žalingais įpročiais, planuoja ir įgyvendina prevencinę veiklą; 

8.3. individualiai dirba su blogai mokyklą lankančiais mokiniais, teikia jiems reikalingą 

pagalbą; 

8.4. socialinė pedagogė bendradarbiauja su Vaikų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VTAT), 

pedagogine psichologine tarnyba, policijos pareigūnais, seniūnijos ir kitų atsakingų 

institucijų darbuotojais; 

8.5. padeda klasės auklėtojui išsiaiškinti ir šalinti blogo pamokų lankymo priežastis, teikia 

pagalbą ieškant bendradarbiavimo su tėvais ir/ar globėjais galimybių; 

8.6. dalyvauja aptariant mokinio lankomumo problemas įstaigos institucijose, dalyvauja 

VGK veikloje ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandos darbe.  



9. Vaiko gerovės komisijos (VGK) funkcijos: 

9.1. VGK atlieka situacijos vertinimą, nagrinėja prevencinio darbo, susijusios su mokinių 

pamokų lankomumo, klausimus; 

9.2. vykdo įstaigos bendruomenės švietimą, stebi vaiko teisių laikymąsi mokykloje 

daugiafunkciame centre, vykdo teisės pažeidimų prevenciją; 

9.3. priima sprendimus dėl pamokų nelankymo (pareiškiamas VGK įspėjimas arba taikomos 

kitos poveikio priemonės – sudaromas pagalbos mokiniui planas, pokalbiui kviečiami 

tėvai, kreipiamasi į kitas institucijas);  

9.4.  jeigu mokinys piktybiškai praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties 30 proc. ir 

daugiau praleistų pamokų per mėnesį) ir anksčiau taikytos priemonės dėl pamokų 

praleidinėjimo nebuvo veiksmingos, VGK kreipiasi į direktorių dėl informacijos apie šio 

mokinio praleistas pamokas bei jų praleidimo priežastis perdavimo rajono savivaldybės 

VGK dėl poveikio priemonių skyrimo; 

9.5. jeigu mokinys turi 16 metų ir piktybiškai praleidinėja pamokas be pateisinamos 

priežasties, VDK kreipiasi į direktorių dėl šio mokinio išbraukimo iš mokyklos-centro 

mokinių sąrašų; 

10.  Direktorės pavaduotojos ugdymui pareigos: 

10.1. inicijuoja mokyklos daugiafunkcio centro dokumentų, susijusių su mokinių 

lankomumu rengimą (pakeitimus), vykdo šių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą; 

10.2. prižiūri dokumentų, reglamentuojančių lankomumo veiklą, įgyvendinimą; 

10.3. koordinuoja mokytojų vykdomą praleistų pamokų apskaitą ir mokyklos daugiafunkcio 

centro nustatyta tvarka teikiamą informaciją mokiniams, tėvams, pedagoginei 

bendruomenei, socialiniams partneriams ir t.t.; 

10.4. parengia bendras mokyklos daugiafunkcio centro  ataskaitas apie mokinių 

lankomumą; 

10.5. pasibaigus pusmečiui, mokslo metams parengia mokinių mokyklos lankomumo 

situacijos analizę mokytojų tarybos posėdžiui; 

10.6. prižiūri informacijos mokinių lankomumo klausimais savalaikį pateikimą, iniciuoja 

direktorės įsakymu skiriamas drausmines nuobaudas (pastaba, papeikimas arba 

pašalinimas iš mokyklos) mokiniams, praleidusiems daugiau kaip 50% pamokų per 

pusmetį be pateisinamos priežasties, kai kitos taikytos priemonės būna neveiksmingos. 

 

III. PAPILDOMŲ DARBŲ SKYRIMAS BEI TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

SUPAŽINDINIMAS SU JŲ SKYRIMU IR PROGRAMOS BAIGIMU 

11.  Papildomi darbai skiriami mokiniui, turinčiam kai kurių ugdymo plano dalykų 

nepatenkinamus metinius įvertinimus. 

12. Papildomų darbų trukmę nustato Mokytojų taryba iki birželio 30 d. ar vasaros atostogų 

laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. 

13. Mokiniams skirtas papildomas darbas vyksta su dalyko mokytoju  suderintose 

konsultacijose ar ruošiantis savarankiškai vasaros atostogų metu. 

14. Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimu 

klasės auklėtojas tėvus (globėjus, rūpintojus) supažindina darydamas atitinkamus įrašus. 

15. Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių  papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti 

programą tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami  registruotu laišku. Tėvus supažindina 

klasės auklėtojas. 



16. Po pusmečio rezultatų klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

mokinio nepatenkinamus dalykų įvertinimus ir jų priežastis. Informavimo faktas 

įforminamas rašytine forma (tėvams teikiami atitinkami raštai). 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Mokyklos daugiafunkcio centro savivaldos institucijoms, darbo grupėms, klasių 

auklėtojams, socialiniam pedagogui pateikus pasiūlymus šios Tvarkos nuostatos gali būti 

koreguojamos direktoriaus įsakymu.  

 

________________________________________________________________________________ 



1 priedas 

 

Gerb. ________________________________________________________________ 

(tėvų/globėjų vardas, pavardė) 

 

 

Informuojame, kad sutinkamai su mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus ............... m. 

............................................ mėn. ...... d. įsakymu Nr............... Jūsų sūnui/dukrai/globotiniui 

......................................................................................... skirti papildomi darbai šių mokomųjų 

dalykų: 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

Atsiskaitymas už papildomus darbus vyks .................................................................... 

    (data) 

 

Konsultacijos vyks .................................................................... 

   (data) 

 

Pakartotinis svarstymas Mokytojų taryboje dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti 

programą vyks .................................................................... 

(data) 

 

 

 

Klasės auklėtoja   _____________ __________________________ 

 

 



2 priedas 

 

Gerb. ________________________________________________________________ 

(tėvų/globėjų vardas, pavardė) 

 

 

Informuojame, kad sutinkamai su mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus ............... m. 

............................................ mėn. ...... d. įsakymu Nr............... Jūsų sūnus/dukra/globotinis paliktas 

kartoti ................ klasės programą. 

 

 

 

Klasės auklėtoja   _____________ __________________________ 

 

 



3 priedas 

 

Gerb. ________________________________________________________________ 

(tėvų/globėjų vardas, pavardė) 

 

 

Informuojame, kad Jūsų sūnus/dukra/globotinis........................................................... per 

 

............................................... praleido ..................... pamokų be pateisinamos priežasties 

(pusmetį, mokslo metus) 

 

Sutinkamai su mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus ............... m. ............................  

 

mėn. ...... d. įsakymu Nr............. Jūsų sūnui/dukrai/globotiniui ............................................................  

 

skiriama drausminė nuobauda ............................................................................................................... 

(pastaba, papeikimas, šalinimas iš mokyklos) 

 

 

 

 

 

Klasės auklėtoja   _____________ __________________________ 

 

 


