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KAUNO JUOZO KATALIKIŠKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
LANKOMUMO TVARKA
Dalyvavimas pamokose yra esminė sąlyga, kuri leidžia mokiniams sėkmingai mokytis,
įgyti tolimesniam išsilavinimui reikalingų žinių ir įgūdžių, padeda ugdyti charakterio tvirtumą bei
vertybines nuostatas.
Dalyvauti pamokose yra kiekvieno mokinio pareiga.
Pamokų lankomumas kiekvieną dieną fiksuojamas e-dienyne.
Praleistos pamokos žymimos raide „n“ (išskyrus 5 ir 6 punktus), pavėlavimas – „p“.
Mokinio praleistų pamokų pateisinimą klasės auklėtojas fiksuoja e-dienyne kiekvieną
savaitę.
Mokinys, praleidęs du trečdalius mokomojo dalyko pamokų, gali būti neatestuojamas.
Pateisinamas pamokų praleidimas:
1. kai pamokoje nedalyvaujama dėl svarbios priežasties (pvz.: ligos, nelaimingo
atsitikimo, artimojo mirties, laidotuvių), kurią nurodo tėvai/globėjai savo rašte, gydytojai –
pažymoje;
2. gavus klasės auklėtojo, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės,
mokyklos administracijos leidimą;
3. pateikus kitų institucijų (sporto, muzikos mokyklų) vizuotus raštus;
4. kai atstovaujama mokyklai mieste, rajone, respublikoje organizuojamuose renginiuose
(olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose) ir atsakingas už vaikų priežiūrą renginių
metu pedagogas klasės auklėtojui ir dėstantiems mokytojams informaciją apie mokinio dalyvavimą
renginyje iš anksto pateikia e-dienyne;
5. kai mokinys dalyvauja savo mokykloje vykstančiuose renginiuose (olimpiadose,
konkursuose, koncertuose, akcijose ir t.t.) ir renginį organizuojantis pedagogas iš anksto raštu edienyne įspėja klasės auklėtoją ir dalykų mokytojus apie vaikų nedalyvavimą pamokoje. Šiuo atveju
mokinio pamokos praleidimas nežymimas „n“.
Pastaba. Mokinys, praleidęs pamokas dėl pateisinamų priežasčių, privalo atsiskaityti,
parašyti testus ir kontrolinius darbus su mokytoju iš anksto sutartu laiku. Pedagogai ugdytiniui
padeda rasti reikalingą informaciją, mokomąją medžiagą, konsultuoja. Mokinys, neatsiskaitęs,
neparašęs testų ir/ar kontrolinių darbų, vertinamas pagal iš anksto žinomą kiekvieno dalyko
vertinimo sistemą.
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6. kai 5-10 kl. mokiniams direktoriaus įsakymu pamokų metu vyksta kultūrinė, meninė,
pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ar kita veikla už mokyklos ribų. Šiuo
atveju mokinio pamokos praleidimas nežymimas „n“.
Nepateisinamas pamokų praleidimas:
1. kai nedalyvaujama pamokoje ir praleidimas nesuderintas su klasės auklėtoju, mokyklos
administracija (pvz.: pabėgimas iš pamokos);
2. kai klasės auklėtojui nepateikiamas pamokas pateisinantis dokumentas (ligos pažyma,
tėvų raštelis).
Pastaba. Tokiu atveju mokinys pats, be pedagogo pagalbos privalo susirasti reikalingą
mokomąją medžiagą ir mokytojo paskirtu laiku atsiskaityti. Mokinys, neatsiskaitęs, neparašęs testų
ir/ar kontrolinių darbų, vertinamas pagal iš anksto žinomą kiekvieno dalyko vertinimo sistemą.
Vėlavimas į pamokas nepriimtinas, nes trukdo ne tik paties mokinio, bet ir kitų klasės
mokinių mokymosi procesui. Jei mokinys nuolat vėluoja į pamokas, mokytojas problemą sprendžia
pats ir/arba gali kreiptis pagalbos į klasės auklėtoją. Nepavykus išspręsti problemos, klasės
auklėtojas pagalbos kreipiasi į kuratorę ar socialinę pedagogę, nurodydamas, kokiomis priemonėmis
sprendė šią problemą.
Blogai lankantis mokyklą mokinys yra tas, kuris per mėnesį be pateisinamos priežasties
praleido 20 pamokų. Su blogai lankančiais mokyklą mokiniais dirba klasės auklėtojas pagal žemiau
nurodytus problemos sprendimo žingsnius.
Mokyklos nelankantis mokinys yra tas, kuris be pateisinamos priežasties praleidžia
daugiau nei pusę pamokų per mėnesį. Apie mokyklos nelankantį mokinį klasės auklėtojas
nedelsdamas informuoja Vaiko gerovės komisiją.
Tėvų/globėjų atsakomybė:
1. kontroliuoja ir atsako už savo vaiko pamokų lankymą;
2. vadovaudamiesi Švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktu, neplanuoja mokinio
kelionių ugdymo proceso metu, užtikrina, kad sūnus/dukra dalyvautų pamokose;
3. be itin svarbios priežasties neplanuoja sūnaus/dukters sveikatos tikrinimosi ar kt.
reikalų pamokų metu;
4. ligos ar kitais svarbiais atvejais apie vaiko nedalyvavimą pamokose klasės auklėtojui
praneša pirmąją neatvykimo dieną, nurodo priežastis;
5. esant būtinybei mokiniui anksčiau išeiti iš mokyklos, apie tai klasės auklėtojui praneša
raštu (nurodomi sūnaus/dukros vardas, pavardė ir išėjimo priežastis);
6. raštu gali pateisinti (parašyti pateisinimą, kuriame nurodoma mokinio pamokų
praleidimo data ir priežastis) ne daugiau kaip tris dienas iš eilės ir ne daugiau kaip tris dienas per
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mėnesį (kitais atvejais tinka tik gydytojo pažyma).
1-4 klasių mokytojas mokinių praleistas pamokas kiekvieną dieną žymi e-dienyne. Klasės
mokytojas pastebėjęs, kad mokinys ar jo šeima nesilaiko mokykloje nustatytos lankomumo tvarkos
(mokinys praleidžia pamokas dėl nepateisinamų priežasčių, tėvai/globėjai pateisina daugiau
praleistų pamokų, nei leista mokyklos tvarkoje ar pan.), kreipiasi į mokyklos Vaiko gerovės
komisiją.
5-10 klasių mokytojai ugdytinių praleistas pamokas kiekvieną dieną žymi e-dienyne. Kai
mokinys dvi savaites iš eilės neatvyksta į jo mokomojo dalyko pamokas ir praleidimas nėra
pateisintas e-dienyne, pedagogas nedelsdamas kreipiasi į klasės auklėtoją ir aiškinasi mokinio
pamokų praleidimo priežastis pagal žemiau nurodytus problemos sprendimo žingsnius.
Klasės auklėtojas ne rečiau kaip kartą per savaitę įvertina mokinių pamokų praleidimo
priežastis, aiškinasi pamokų nelankymo priežastis su mokiniu ar/ir jo tėvais/globėjais ir fiksuoja tai
savo darbo su klase dokumentuose, problemas sprendžia pagal žemiau nurodytus sprendimo
žingsnius.

Sprendimo žingsniai:
Mokytojas + mokinys
Mokytojas + klasės auklėtojas + mokinys
Klasės auklėtojas + tėvai/globėjai + mokinys
Klasės auklėtojas + tėvai/globėjai + soc. pedagogė ir/arba kuratorius + mokinys
Vaiko gerovės komisija

(pateikiami mokinio pasiaiškinimai, „Tvarkos pažeidimo aprašai“, Sutartys,

„Pokalbių su tėvais aprašai“ ir kiti auklėtojo turimi dokumentai).

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas
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