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                                   I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos lankomumo tvarkos aprašas, parengtas remiantis 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymo, bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, mokyklos nuostatais, vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis, mokymosi sutartimi. 

2. Ši tvarka reglamentuoja tiek grupinių tiek individualių dalykų mokytojų, vaiko gerovės komisijos, 

mokyklos vadovų, mokinių iki 16 metų, besimokančių pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas, jų tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) bei mokinių, vyresnių nei 16 metų, besimokančių pagal 

išplėstinio ugdymo programą, jų tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų),veiklą ir bendradarbiavimą, 

užtikrinant mokinių pamokų lankymą ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją. 

 

 

II. MOKINIŲ BESIMOKANČIŲ PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR IŠPLĖSTINIO 

UGDYMO PROGRAMAS.  PAMOKŲ LANKYMO REGLAMENTAVIMAS 

 

3. Vartojamos sąvokos: 

Pamokas praleidžiantis mokinys – mokinys, nepateisintai praleidęs kai kurias pamokas (iki 40 

procentų pamokų per mėnesį).  

Pamokas vengiantis lankyti mokinys – mokinys, nepateisintai nedalyvavęs kai kuriose ar visose tą 

dieną vykusiose pamokose (nuo 40 iki 50 procentų pamokų per mėnesį).  

Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį nepateisinamai nelankęs 50 ir daugiau 

procentų pamokų. 

 

 

III. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

4. Mokinys – atsakingas už punktualų reguliarų pamokų lankymą pagal tvarkaraštį ar individualų 

ugdymosi planą. 

5. Mokinio tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai): 

  5.1. užtikrina vaiko teisę ir pareigą lankyti mokyklą, sudarant sąlygas mokytis; 



  5.2. atsakingi už vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei mokyklos informavimą, jeigu 

vaikas negali atvykti į pamokas. 

  5.3. atsakingi už vaiko praleistų pamokų pateisinimą, tai yra patvirtina faktą, kad žino, jog vaikas, 

elektroniniame dienyne „N“ raidėmis pažymėtą laikotarpį, nedalyvavo ugdymo procese. 

6. Dalyko mokytojas – atsakingas už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą 

elektroniniame dienyne, pamokų nelankymo prevenciją.  

  6.1. bendradarbiaudamas su dalykų mokytojais, tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) imasi 

atitinkamų priemonių klasės mokinių pamokų lankomumo sunkumams spręsti.  

  6.2. inicijuoja pagalbos teikimą pamokas praleidžiančiam mokiniui, pamokas vengiančiam lankyti 

ar mokyklos nelankančiam mokiniui. Reikalui esant kreipiasi į vaiko gerovės komisiją. 

7. Vaiko gerovės komisija–atlieka mokinių lankomumo analizę pagal mokytojų pateiktus lankomumo 

apskaitos duomenis, planuoja ir organizuoja pagalbą bei priemones lankomumui gerinti; analizuoja 

mokytojų pateiktą informaciją, teikia rekomendacijas dalykų mokytojams, mokiniams, tėvams 

(įtėviams, globėjams, rūpintojams), teikia siūlymus mokyklos direktoriui. 

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui–organizuoja ir koordinuoja mokinių pamokų lankomumo 

apskaitą, analizuoja mokytojų ir vaiko gerovės komisijos pateiktą informaciją, teikia siūlymus 

direktoriui, mokytojų tarybai. 

9. Direktorius – paskiria atsakingą asmenį organizuoti ir koordinuoti mokinių pamokų lankomumo 

apskaitą. Vertina pateiktą informaciją ir pasiūlymus, pamokų lankomumui gerinti. Užtikrina mokiniui 

reikalingą švietimo pagalbos teikimą; 

  9.1. jeigu išnaudotos visos švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybės, raštu kreipiasi į 

savivaldybės administracijos direktorių, dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo arba 

koordinuotos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir jų 

tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) skyrimo; 

  9.2. raštu informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrių, jei mokyklai kyla įtarimų, 

kad pažeidžiama vaiko teisė mokytis ar kitos teisės. 

 

IV. PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITA IR PRALEISTŲ 

PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

 

10. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne –elektroninio dienyno nuostatų 

nustatyta tvarka. 

11. Mokinių praleistos pamokos yra pateisinamos, vadovaujantis šiais kriterijais: 

  11.1. praleistos su tėvų žinia (dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją, dėl šeimyninių aplinkybių ar 

kitų svarbių priežasčių); 



  11.2. tik būtinu atveju mokiniui išvykstant su tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) poilsiauti; 

  11.3. dėl mokinio atstovavimo mokyklai, miestui ar Respublikai tarptautiniuose, respublikiniuose, 

regioniniuose, rajono, miesto ar mokyklos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, 

konferencijose, ir kituose renginiuose; 

  11.4. dėl ugdymo plano pakeitimo mokyklos direktoriaus įsakymu (dėl nepalankių oro sąlygų, 

ekstremalių situacijų, epidemijos ir pan.). 

  11.5. mokiniui susirgus ar patyrus traumą ugdymo proceso metu, mokytojas dirbantis su mokiniu 

informuoja mokinio tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) dėl įvykio.  

12. Mokinio nedalyvavimas ugdymo procese yra nepateisinamas, jei neatitinka aukščiau paminėtų 

kriterijų 

 

V. VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA 

 

13. Vėluoti į pamokas draudžiama. 

14. Mokiniui pavėlavus į pamoką 2-15 min. dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi „p“; 

jei mokinys vėlavo į pamoką daugiau kaip 15 min., mokytojas gali žymėti „n“.  

15. Jei mokinio vėlavimas į pamokas kartojasi tris ir daugiau kartų, mokytojas apie tai informuoja 

mokinio tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) ir kartu aptaria vėlavimo priežastis.  

 

VI. NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

16. Mokinys: 

  16.1. reguliariai lanko visas pamokas, numatytas tvarkaraštyje ar individualiame ugdymo plane, 

nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties 

  16.2. informuoja mokytoją iš anksto, jei žino, kad negalės dalyvauti pamokose. 

17. Mokinio tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) 

  17.1. užtikrina, kad vaikas reguliariai lankytų pamokas taip, kaip numatyta tvarkaraštyje ar 

individualiame ugdymo plane, nuolat domisi vaiko mokymosi pasiekimais ir pamokų lankymu;  

  17.2. vaikui negalint atvykti į mokyklą tą pačią dieną iki 10 val. informuoja specialybės dalyko 

mokytoją arba pavaduotoją ugdymui; 

  17.3. vaikui praleidus pamokas, elektroniniame dienyne patvirtina, kad žino apie vaiko nelankytas 

pamokas; 



  17.4. bendradarbiauja su dalyko mokytojais, mokyklos administracija, vaiko gerovės komisija esant 

poreikiui atvyksta į individualius pokalbius 

18. Dalyko mokytojas: 

  18.1. mokiniui, vėluojančiam į pamoką žymi “p” raidę, o nedalyvaujančiam pamokoje, žymi “n” 

raidę elektroniniame dienyne; 

  18.2. informuoja mokyklos administraciją apie jo dalyko pamokas vengiantį lankyti mokinį 

(praleidžiantį 40 -50 procentų); 

  18.3. informuoja vaiko gerovės komisiją apie jo dalyko pamokų nelankantį mokinį (praleidžiantį 50 

procentų ir daugiau pamokų); 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Kiekvienas A.Kačanausko muzikos mokyklos mokinys privalo vadovautis šiuo pamokų lankomumo 

aprašu. 


