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Plunge

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir
Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 58 straipsnio 2 dalies 7 punktu:

l.TvirtinuPlungesrajonosavivaldybesugdymoistai$+lankomumoapskaitosir
nelankymo prevencijos priemoniq vykdymo apraS4 (pridedama).

2. Plunges rajono savivaldybes ugdymo istaigq lankomumo apskaitos ir nelankymo

prevencijos priemoniq vykdymo apralas nera taikomas Plunges specialiojo ugdymo centrui.

3. Ip are i go j u Plunges specialiojo ugdymo centro direktoriq iki 5. m. rugsejo 30 d.

parengti lankomumo apskaitos tvarkq ir suderinti su Svietimo, kultfiros ir sporto skyriumi.
4. P ri paL i s tu netekusiugalios Plunges rajono savivaldybes administracijos

direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. isakym4 Nr. D-130 ,pel rekomendacijrtr Plunges rajono

savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq vadovams mokiniq pamokq lankomumo apskaitos ir
mokyklos nelankymo prevencijos priemonems vykdyti patuirtinimo" .

Mindaugas Kaunas



Patvirtinta' 
Plunges rajono savivaldybes
administracij os direktoriaus
2019 m. rugiejo J,t a.

isakymuNr.D -Vlq

PLUNGES RAJONO SAYMLDYBES UGDYMO ISTAIGU LANKOMUMO APSKAITOS
IR NELANKYMO PREYENCIJOS PRIEMONIU VYKDYMO APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plunges rajono savivaldybes ugdymo istaigq lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos
priemoniq vykdymo apra5o (toliau * Apraias) tikslai:
1.1. gerinti Plunges rajono savivaldybes ugdymo istaigq mokiniq mokymo(-si) kokybg ir didinti

mokymosi motlvacijq;
1,2. vykdyti mokiniq mokyklos nelankymo prevencij4;
1.3. nusistaSi vieningus pamokq/ dienq lankomumo apskaitos principus visose Plunges rajono

savivaldybes ugdymo [staigose.
2. $is apra$as nustato:

2.1. mokiniq pamok{ dienq lankomumo apskait4 Plunges rajono savivaldybes ugdymo

istaigose;
2.2. prevencinio poveikio priemones ugdymo istai gr1 nelankymui maZinti.

3. Vmtojamos s4vokos:
3.1. blogai lankantis mokyklq mokinys - iregistruotas Mokinirtr regishe mokinys, kuris del

ivairiq prieZasdiq dafuai nelanko mokyklos ir nesimoko pagal pradinio, pagrindinio ar
vidurinio ugdymo progfilmas arba per menesi be pateisinamos prieZasties praleidtia
daugiau negu 30 procentq pamokq/ dienq;

3.2. nelankantis molryklos mokinys - iregistruotas Mokiniq registre mokinys, kuris del ivairiq
prieZasEiq labai dainai nelanko mokyklos ir nesimoko pagal pradinio, pagrindinio ar
vidurinio ugdymo programas arba per menesi be pateisinamos priefusties praleidiia
daugiau negu 50 procentr; pamokry' dienq;

3.3. tretieji asmenys - asmenys, nedirbantys Svietimo, valstyb€s m savivaldybes istaigose,
kuriems negali btti teikiama asmenine mokinio ir jo Seimos informacija.

3.4. kitos sqvokos suprantamos, kaip jos apraSytos LR teises akruose.

II. LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELATIKYMO PREYENCIJOS
PRTEMOnIIU VYKDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE

Pamokq lankomumas Zymimas elektroniniuose dienynuose.
Mokiniq tevrl (globejq) tunkcijos:
5.1. uitikrinti punktualq ir reguliarq ugdymo istaigos lankymA bei operatyviai sprqsti mokinio

lankomumo ir ugdymo klausimus;
5,2. i5 anksto arba pirmq vaiko neatvykimo i mokykl4 dien4 apie neatvykimo prieZastis susitartu

bEdu informuoti klastis (grupes) vadov4;
5.3. laiku pateikti dokumentus pateisinandius vaiko praleistas pamokas/dienas;
5.4. esant bfrtinybei mokiniui i5eiti i5 mokyklos nepasibaigus pamokomsluZsiemimams, iS

anksto informuoti apie tai ugdymo istaig4;
5.5. bendradarbiauti su klas0s vadovu, dalykq mokytojais, darbuotojais, teikiandias pedagoging

ir psichologing ir socialing pagalbq sprendZiant vaiko lankomumo klausimus;
5.6. dalyvauti Vaiko geroves komisijos posediiuose, kuriuose aptariami jq vaiko mokyklos

lankomumo klausimai.
6. Mokykla, siekdamatinkamai iSsprgsti mokinio lankomumo problemas, gali imtis Siq priemoniq:

6.1.jei mokinys be pateisinamos priefusties per menesi praleido daugiau kaip pusg pamokq,
informuoti mokinio tevus (globejus) ir inicijuoti mokinio, nelankandio mokyklos,
svarstym4 mokyklos Vaiko geroves komisijoje, dalyvaujant tevams (globejams) ar imtis

4.
5.



kitq mokyklos nustatyttl pamokq lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos
priemoniq taikymo;

6.2. jei mokykla susiduria su sudetingomis situacijomis del vaikq mokyklos nelankymo, tekia
informacij4 savivaldybes administracijos Svietimo padaliniui apie mokyklos Mokiniq
registre iregistruotus, bet mokyklos nelankandius mokinius ir jiems taikltas poveikio
priemones;

6.3.jeigu mokyklos taikytos poveikio priemones yra neveiksmingos ir vaikas toliau nelanko
mokyklos, kreiptis i Savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ar vidutines
prieZifrros skyrimo. Jeigu vaikas linkgs daryti nusikaltimus, mokykla turi informusti
Plunges rajono savivaldyb€s administracijos direktoriq ir Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir
ivaikinimo tarnyb4. Atskirais atvejais mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
vidutines prieZifi.ros istatymo nustatytais pagrindais ir tvarka gali buti perkeltas ! kitq
mokykl4, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietirno istatymo 29 straipsnio ,,Priemimas i
mokyklq, perejimas ir perkelimas i kit4 mokykl4" I I punktu;

6.4. atskirais atvejais, jeigu mokinys, kuriam sukako daugiau kaip 16 metq ir jis yra baigEs
privalomojo Svietimo program4, piktybi5kai, tydia bega iS pamokq, nelanko mokyklos, be
pateisinamos prieZasties praleidZia labai daug pamokq ar krtq ugdymo uisiemimq, nerodo
jokio noro toliau mokyis ir visos taikytos poveikio priemonds yra neefektyvios, mokykla
kreipiasi i Savivaldybes administracijos direktoriq del vaiko minimalios ir vidutines
prieiiEros priemoniq taikymo;

6.5. mokyklai kilus itarimams, jog vaiko tevai (globejai) neuttikrina vaiko teises mokytis ir tai
daro itak4 vaiko pamokq lankomumui (sistemingai praleidinejamos ir nepateisinamos
pamokos ar pan.), mokykla teikia informacij4 Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo
tamybai;

7. Klasiq vadovq tunkcijos:
7.1. kontroliuoti vadovaujamos klases mokiniq lankomumq ir velavim4 i pamokas;
7.2. bendradarbiauti su mokyklos administracija, dirbandiais mokytojais, socialiniais pedagogais

ir kitais darbuotojais sprendZiant i5kilusias mokinio mokyklos nelankymo problemas;
7.3. mokiniui neatvykus i mokykl4, kai apie tai nera informuota ugdymo istaiga, informuoti

socialini pedagogq arba mokyklos administracij 4 mokyklos nustatyta tvarka;
7.4. parengti ir mokyklos administracijai pateikti ataskait4 apie auklejamosios klases mokinirl

mokyklos lankomumq ir taikyas prevencijos priemones per trimestr4 / pusmeti, metus, su
ataskaitomis supaZindinti mokiniq tevus (globej usi.

8. Asmens, atsakingo uZ informacin0s sistemos NEMIS programos modulio ,,Nelankantys"
tvarkymq funkcijos:
8.1. iki kiekvieno menesio penktos dienos iralyti i informacing sistem4 mokyklos nelankandius

mokinius;
8.2. atnaujinti informacrjq, kai mokinys pradeda reguliariai lankyti mokykl4.

9. Mokyklos socialinio pedagogo funkcijos fiam nesant - mokyklos direktoriaus isakymu paskirto
asmens funkcijos):
9.1. stebeti mokiniq lankomurn4 elektroniniame dienyne ir aiSkintis prieZastis, del ko mokinys

neatvyko i mokykl4, pirmEiq mokinio neatvykimo dienq, suderinus su klases vadovu;
9.2. analizuoti pamokq praleidimo prieiastis;
9.3. kasdien elekhoniniame dienyne stebeti blogai lankandiq ir vengiandiq lankyti pamokas

mokiniq lankomum4;
9.4. planuoti socialines pagalbos teikimq vaikui ir dalyvauti j4 teikiant, numatyti prevencines

priemones, gr4zinant mokini i mokykl4;
9.5. konsultuotis su klaseje dirbanliais mokytojais ir prireikus, suderinus su mokinio tOvais

(globej ais), organizuoti Svietimo pagalb4 mokiniui.
10. Mokyklos psichologas (iei mokykloje nera psichologo, pagalba organizuojama Svietimo

pagalbos tarnyboje), bendradarbiaudamas su mokyklos socialiniu pedagogu, jei lankomumo
problemos kyla d€l psichologiniq prieZasditl, privalo teikti pagalbq mokiniui.

I I . Savivaldybes administracdos Svietimo padaliuio funkcij os :

11.1. analizuoti duomenis apie mokinirtr pamokq lankomum4 Savivaldybes bendrojo ugdymo
mokyklose;



ll.2.vykdyti mokiniq pamokq lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos
priemoniq vykdymo prieii0r4 bendrojo ugdymo mokyklose.

rrr. LANKOMUMO APSKAITOS VTKDYMAS FORMALIJ4 sVrETrMA
PAPILI}ANCTOSN MOKYKLOSE

12. UZsiemimq lankomumas Zymimas elektroniniuose dienynuose arba lankomumo Ziniara"Sdiuose.
13. Iilasiq (erupiq) vadovo funkcijos:

I 3. I .vykdyti lankomumo stebesen4 savo vadovauj amoj e klasej e;
l3.2.bendradarbiauti su istaigos administracija, dirbanEiais mokytojais ir kitais darbuotojais

sprendZiant iSkilusias mokinio mokyklos nelankymo problemas;
l3.3.mokiniui neatvykus i 2 uisiemimus i5 eiles, kai apie tai nera informuota ugdymo istaiga,

i5siai5kinti neatvykimo priefustis ir prireikus apie tai informuoti mokyklos administracij4
mokyklos nustalrta tvarka.

IV. LANKOMUMO APSKAITA IKIMOKYKLINI IR PRIf,SMOKYKLINI UGDYMA
VYKDANCIOSE MOKYKLOSE

14. Vaikq lankomumas iymimas elektroniniuose dienynuose arba vaikq lankomumo apskaitos
Zurnaluose.

15. Ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4 vykdandiose istaigose vykdoma i5ankstine vaikq
lankornumo apskaita: t.y. tevai (globejai) prie5 dien4 apie vaiko atvykimq ar neatvykimq
privalo informuoti ugdymo istaig4.

16. Klasiq (grupiq) vadovo funkcijos:
16.1. v-vkdyti lankomumo stebdsen4 savo vadovaujamoje klase_ie;

16.2. bendradarbiauti su istaigos adminishacija dirbandiais mokytojais ir kitais darbuotojais
sprendZiant i5kilusias mokinio mokyklos nelankymo problemas ;

16.3. mokiniui neatvykus i ugdymo istaigq kai apie tai ndra informuota ugdymo istaiga,
i$siaiSkinti neatvykimo prieZastis ir prireikus apie tai informuoti mokyklos administracij4
mokyklos nustatyta tvarka;

V" PRALEISTU PAMOKU/ DIENU PATEISINIMAS

17. Praleistos pamokos/ dienos pateisinamos tevq (globejq) raStu:
17.1. del mokinio ligos gavus i5 tevq (glob0jq) pateisinam4 ra5t4 (tevai arba globejai per

pirmqsias dvi ligos dienas privalo informuoti ugdymo istaigq apie mokinio neatvykim4 i
ugdymo istaig4 dei ligos)*;

17.2. ilgalaikio ar sanatorinio gydymo atveju*;
17.3. del tiksliniq iSkvietimq i policijos komisariat6 i teism4, i medicinos prieZifrros istaigq, i

kitas valstybes ar savivaldybes institucij as ;

17.4. del svarbiq Seimos aplinkybiq;
18. Ikimokyklini ir prielmokyklinf ugdym4 vykdandiose istaigose praleistq dienq pateisinimo bEdai

nustatomi istaigq vidaus tvarkose. lstaigq vidaus tyarkose rekomenduojama nustatyti Sias

pateisinamas prieZasti s :

18.1. mokinio ligos laikotarpiu ir savaitE po jo+;
18.2. tevq (globejq) kasmetiniq, nemokamq, mokymosi, kiirybiniq, motinos n€$tumo ir

gimdymo, vaikui priZi[reti skirQ atostogq metu;
18.3. bendrojo ugdymo mokyklq mokiniq atostogq metu;
18.4. tevams dirbant pagal kintam4 darbo grafik6 kai pateisinamos tevq poilsio dienos;

18.5. tevq ligos metu;
18.6. tevq (globejq) pra5ymu del asmeniniq prieZasdiq.

19. Praleistos pamokos/ dienos pateisinamos padios mokyklos:
19.1. del ypad nepalankiq oro sqlygq (labai iemos oro temperatriros, audros, lifrties, uragano ar

pan.);

19.2. del autobuso, veZanl.io mokinius i mokykl4, neatvykimo ar velavimo;



19.3. kai mokinys atstovauja mokyklai (rajone ar respublikoje) olimpiadose, konkursuose,
konferencij ose, variybose;

19.4. jeigu istaiga (grupe) uidaryta delhigienos norrnq paZeidimo, karantino, remonto darbq;
19.5. 1 9. i . ir 19 .2. punkte nurodytos prieiastys gali blti pateisinamos ir tdvq (globejq) raStu, jei

mokyklai apie Sias prieZastis nera Zinoma.
20. Praleistos pamokos/ dienos pateisinamos kitq institucijq, kai mokinys atstovauja kitoms

Svietimo, kult0ros ir sporto istaigoms, klubams, nevlriausybinems organizacijoms
respublikinese olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varZybose ir kituose renginiuose,
gavus 5iq istaigq ar organizacijq vadovq prane$imus raHu apie dalyvavimq renginyje.

21. Pamokry' dienq pateisinimas del mokiniq iSvykq su tevais (globejais):
21.1. mokiniq paiintinesl poilsines keliones su tevais (globejais) rekomenduojama organizuoti

mokiniq atostogq metu, savaitgaliais ir Svendiq dienomis;
21.2. mokiniui i5vykus kelioms dienoms i paiinting/ poilsing keliong pamokq metu, tevai

(globejai) ne v0liau kaip prie5 3 darbo dienas del pamokq nelankyrno ra5tu privalo
infonnuoti mokykl4, nurodydami pamokq nelankymo kukmE ir prieZastis bei prisiimti
visi5k4 atsakomybg del nutraukto ugdymosi proceso padariniq. Prane5imq pobiidis ir forma
nustatoma mokyklq vidaus tvarkose;

21.3. priel i5vykstant mokiniui i keliong, mokinys ir jo tevai (globejai) privalo pasir[pinti, jog
mokinys savaranki5kai i5moktq praleistas temas ir joms tinkamai pasiruo5tq. Mokytojai
mokiniui arba jo tevams (globejams) suteikia informacij4 apie planuojamas uZduotis, temas
ir atsiskaitymus, nutraukto ugdymo proceso metu ir ko bus i5 mokinio reikalaujama griius
po keliones. Jei i5vykimo metu bus vykdomas atsiskaitymas, mokinys apie tai privalo bfrti
informuotas i5 anksto. Atsiskaitymai del nutraukto ugdymo proceso vykdomi mokyklos
nustatyta tvarka.

22. Mokiniai, kuriems 1'ra sukakg 18 metq praleist4 ugdymo proces4 gali pateisinti patys. Mokiniui
sukakus l8 metq, mokyklai pateikiamas raSti5kas mokinio ir mokinio tevq (globejq) sutikimas
del pamokq pateisinimo mokyklos tvarkoje nustatyta forma.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Mokyklq administracdos tvirtina istaigose pamokq lankomumo apskaitos ir mokyklos
nelankymo prevencijos priemoniq vykdymo fvarkq, vadovaujantis Siuo Apraiu ir laikantis
protingumo principq.

24. Mokiniq nelankymo prieZastys yra konfidenciali informacija, todel negali b0ti vie5inarnos
tretiesiems asmenims. Asmenims paZeidus 5i punkq, taikomas priemones vadovaujantis LR
tsises aktq nustatyta tvarka.

25. Pagrindines Apra5o nuostatas rekomenduojama itraukti iugdymo sutartis.
26. Nesilaikant arba piktnaudZiaujant Apra5o nuostatomis, taikomos priemones numatomos LR

teises aktuose.
27. Nepateikus pateisinimo dokumento, praleistos dienos laikomos nepateisintomis.
28. Tevai (globejai) ir mokiniai kuriems sukakg 18 metq atsako uZ pateisinamq dokumentq

teisingum4

*pASfagA. GriZus mokiniui po ligos, tevai teikia pra$ymq mokyklai dtl visitko arba dalinio atleidimo nuo kiino
kultiiros pamokq ar sporto uZsiemimq. T*vai paskutinio vizito pas gydytoj4 metu privalo i5siaiSkinti, kuriam
laikotarpiui mokinys gali buti atleistas nuo minetr; ulsiemim4. Pralymo forma ir pateikimo bDdai nustatomi mokyklq
vidaus tvarkose.


