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ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS
IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka reglamentuoja dalykų mokytojų veiklą, mokinių atsakomybę gerinant mokinių
lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.
2. Tvarkos tikslai:
2.1. gerinti mokinių mokymo (si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją;
2.2. vykdyti mokinių mokyklos nelankymo prevenciją.
II. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI
3. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:
3.1. dėl mokinio ligos:
3.1.1. mokiniui pateikus medicininę pažymą apie ligą;
3.1.2. gavus iš tėvų pateisinamą raštą ne daugiau kaip už tris dėl ligos praleistas dienas
kartą per mėnesį;
3.2. dėl tikslinių iškvietimų:
3.3. dėl kitų priežasčių:
3.3.1. dėl ypač nepalankių oro sąlygų: šalto oro, audros, liūties, uragano ar pan.;
3.3.2. dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo;
3.2.3. kai mokinys atstovauja mokyklai ir kitoms švietimo įstaigoms (rajonui ar respublikai):
olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose;
3.2.4. dėl svarbių šeimos aplinkybių;
3.2.5. mokyklos direktoriaus įsakymas.
III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO LAIKAS, NEPATEISINAMŲ PRALEISTŲ
PAMOKŲ VERTINIMAS
4. Mokinio praleistas pamokas yra pateisinamos, jei mokinys atvykęs į mokyklą kitą dieną
pateikia dalyko mokytojui II skyriuje išvardintus dokumentus, arba pamokos pateisinamos
direktoriaus įsakymu.
5. Mokinio vėlavimas į pamokas , savavališkas pasišalinimas iš pamokų, ar neatvykimas į
pamokas be pateisinamos priežasties vertinama kaip mokyklos nuostatų, mokymosi sutarties sąlygų
pažeidimas.
5.1. Mokyklos nuostatų, mokymosi sutarties sąlygų pažeidimo atvejų surašoma drausmės
pažeidimo pažyma, su kuria supažindinami tėvai (globėjai) ir ši pažyma įsegama į mokinio asmens
bylą, pridedama (1 priedas).
6. Drausmės pažymą, kurios forma laikoma klasės žurnale, surašo dalyko mokytojas ar
mokyklos vadovai.
7. Už tėvų supažindinimą su drausmės pažymos turiniu atsakingas dalyko mokytojas.
8. Mokinys per mėnesį praleidęs be pateisinamos priežasties ne daugiau kaip 7 pamokas, ar
gavęs 1 drausmės pažymą per mėnesį:
8.1. raštu paaiškina priežastis ir atiduoda dalyko mokytojui su tėvų (globėjų) parašais;
8.2. sudaro dalyko mokytojo ir mokinio rašytinį pasižadėjimą dėl pamokų lankymo,
pridedama (2 priedas).

9. Mokinys per mėnesį praleidęs daugiau kaip 7 pamokas be pateisinamos priežasties arba
gavęs dvi drausmės pažymas svarstomas mokyklos mokytojų pasitarime. Mokiniui skiriama
drausminė nuobauda, apie drausmines nuobaudas dalyko mokytojas informuoja tėvus, pridedama (3
priedas).
10. Mokinys per mėnesį praleidęs 14 ir daugiau pamokų, ar per pusmetį daugiau kaip 20
pamokų be pateisinamos priežasties:
10.1.svarstomas mokytojų tarybos posėdyje dalyvaujant mokiniui ir jo tėvams , ar
globėjams;
10.2. direktoriaus įsakymu skiriama drausminė nuobauda.
11. Jei mokinys per mėnesį praleido 50 % ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties
dalyko mokytojas informuoja raštu tėvus (globėjus), bei gimnazijos, kurioje mokosi mokinys,
vadovus.
12. Mokyklos mokinių lankomumas kartą per mėnesį svarstomas mokytojų pasitarime,
mokytojų tarybos posėdyje.
IV. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA
14. Lankomumo registracijos ir apskaitos tikslas suburiant visą mokyklos bendruomenę
operatyviai gauti informaciją apie mokinių lankomumą, laiku vykdyti lankomumo prevencijos
priemones numatytas tvarkoje:
14.1. Dalyko mokytojas:
14.1.1. dalyko mokytojas iki kito mėnesio 5 d. pateikia informaciją apie mokinių
lankomumą;
14.1.2. surašo drausmės pažymas ir su jomis supažindina tėvus (globėjus);
14.1.3. operatyviai telefonu ar raštu informuoja tėvus apie mokinių lankomumą, jei reikia
padeda mokiniui likviduoti mokymosi spragas, kurios susidarė dėl mokyklos nelankymo;
14.1.4. dalyko žurnale žymi praleistas pamokas;
14.1.5. dėl mokinių vėlavimo, savavališkai išėjimo iš pamokos surašo drausmės pažymas;
14.2. Mokyklos vadovai:
14.2.1. mokyklos mokinių lankomumą kuruoja direktorius;
14.2.2. metodinės tarybos pirmininkė atsakinga už lankomumo apskaitą.
V. MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS
15. Siekiant ugdyti mokinių atsakomybę, mokyklos bendruomenės ugdymą, mokiniams
suteikiama galimybė nemokamai išvykti į pažintinę ekskursiją, arba apmokamas mokyklos
bendruomenę tenkinantis edukacinis renginys.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Dalykų mokytojai ir mokiniai su Tvarka supažindinami pasirašytinai.
17. Tvarka aptariama mokytojų tarybos posėdyje, mokytojų pasitarime, visuotiniame
mokinių susirinkime.
18. Remiantis mokytojų tarybos sprendimu Tvarka tvirtinama direktoriaus įsakymu.
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