
PATVIRTINTA 

Vilniaus Pavilnio pagrindinės 

mokyklos direktoriaus  

2019 m. rugsėjo 10 d.  

įsakymu Nr. V-107 

 

 
 

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ 

LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

1. Vaikui neatvykus į mokyklą tėvai/globėjai privalo informuoti klasės vadovą iki 10 val.  

(MANO dienynas, trumpoji žinutė, skambutis). 

2. Jeigu mokinys serga ilgiau nei 5 d. d., tėvai pakartotinai informuoja klasės vadovą  

(5 ligos dieną). 

3. Dėl ligos praleistos pamokos turi būti pateisintos tėvų užpildyta pažyma „Dėl 

pamokų/ugdymo proceso dienų praleidimo“ (1 priedas). Mokinys pažymą klasės vadovui 

pateikia iš karto atvykęs po ligos. 

4. Dėl šeimyninių aplinkybių mokinys gali praleisti 3 d. per mėnesį, bet tėvai apie kiekvieną 

atvejį privalo informuoti klasės vadovą. 

5. Jeigu tėvai 3 k. per mėnesį laiku neinformuoja klasės vadovo apie mokinio nebuvimą, 

klasės vadovas turi teisę kreiptis į VGK. 

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 

80 straipsnio 1 dalį „Tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba 

kliudymas vaikui iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtraukia 

įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų“. 

Pagal LR ANK 80 straipsnio 2 dalį „Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis 

nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių 

šimtų eurų“, o pagal LR ANK 80 straipsnio 3 dalį  „Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus 

administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – 

įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, 

sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo 

ar kitose programose (kursuose)“. Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) nesilaiko minėtų LR ANK 

straipsnių nuostatų, mokykla turi teisę kreiptis į policiją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius padalinius, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos 

departamentą. 
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SU VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO 

APSKAITOS TVARKA SUSIPAŽINAU 

2019 m. .........................................d. 

Eil. Nr. Tėvų/globėjų vardas, pavardė Parašas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Klasės vadovas (vardas, pavardė, parašas) 

 


