
 

    PATVIRTINTA 

    Molėtų rajono savivaldybės administracijos 

    direktoriaus 2019 m. spalio 28  d. 

    įsakymu Nr. B6-886 

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 

MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO         

PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Molėtų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių mokyklos lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau 

– Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo 

prevencijos priemones Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – Mokykla). 

2. Tvarkos aprašo tikslai: 

2.1. užtikrinti vaiko mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas; 

2.2. nustatyti bendruosius lankomumo apskaitos kriterijus Mokyklose; 

2.3. vykdyti pamokų ir Mokyklos nelankymo prevenciją. 

3. Mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau kaip 50 procentų 

pamokų, laikomas mokyklos nelankančiu. 

   II SKYRIUS 

  LANKOMUMO APSKAITA IR PREVENCINĖS PRIEMONĖS 

4. Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius koordinuoja duomenų apie 

mokyklos nelankančius mokinius rinkimą ir tvarkymą ir mokyklos nelankančių mokinių mokyklos 

nelankymo priežasčių nustatymą; du kartus per mokslo metus (vasario 5 d. ir birželio 27 d.) 

susistemina Mokyklų pateiktas ataskaitas apie mokinių mokyklos lankomumą, analizuoja duomenis, 

parengia einamojo ir skirtingų laikotarpių lyginamąsias ataskaitas,  jas pateikia mokykloms. 

5. Mokykla: 

5.1. paskiria atsakingą asmenį organizuoti ir koordinuoti pamokų lankomumo apskaitą 

bei kaupti ir tvarkyti Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinėje sistemoje 

(toliau – NEMIS) duomenis, susijusius su mokyklos nelankančių mokinių apskaita; 

5.2. pasitvirtina pamokų lankomumo apskaitos tvarką; 

5.3. pamokų lankomumo tvarkoje nustato pateisinamas pamokų praleidimo priežastis, 

pateisinamų pamokų skaičių, pateisinimą patvirtinančius dokumentus ir jų pateikimo tvarką, pamokų 
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lankomumo kontrolės būdus ir kontrolę vykdančius asmenis, pamokų nelankymo priežasčių 

nustatymo būdus, pagalbos organizavimą mokyklos nelankantiems mokiniams; 

5.4. skelbia pamokų lankomumo tvarką mokyklos interneto svetainėje; 

5.5. fiksuoja mokinių pamokų lankomumą mokyklos dienyne teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

5.6. pradedant spalio ir baigiant birželio mėnesiais, iki kiekvieno mėnesio 5 d. surenka 

duomenis apie praėjusį mėnesį mokyklos nelankiusius mokinius ir, jeigu tokių yra, įrašo į NEMIS 

jos nuostatų nustatyta tvarka; 

5.7. du kartus per mokslo metus (vasario 5 d. ir birželio 27 d.) Kultūros ir švietimo 

skyriui pateikia ataskaitą apie mokinių praleistas pamokas ir jų pateisinimo priežastis (pridedama);  

5.8. išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, kreipiasi į 

Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo arba 

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

tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo; 

5.9. informuoja Valstybinės vaiko teisių apsaugos įvaikinimo tarnybos Utenos 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Molėtų rajone, jei mokyklai kyla įtarimų, kad pažeidžiama 

vaiko teisė mokytis ar kitos teisės; 

5.10. bendradarbiauja (keičiasi informacija) su Savivaldybės vaikų apskaitos 

tvarkytoju, seniūnijomis, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aiškinantis mokinių mokyklos 

nelankymo priežastis. 

6. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, gavusi informaciją apie 

mokyklos nelankančius mokinius, teisės aktų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones. 

 7. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba teikia pedagoginę ir psichologinę pagalbą 

mokiniui, be priežasties nelankančiam mokyklos, ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, 

klasių vadovams, mokyklų vadovams ir kt. 

   III SKYRIUS 

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 8. Su Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokyklos 

lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu tėvai (globėjai, rūpintojai) 

supažindinami tėvų susirinkimo metu arba kitu, mokyklos nusistatytu, būdu. 

 9. Tvarkos aprašas skelbiamas Savivaldybės ir Mokyklos tinklapiuose. 

 10. Sprendimus dėl mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių priima Mokyklos 

savivaldos institucija. 

         ______________________________________________ 

                        


