
   PATVIRTINTA  
  Prienų r. Balbieriškio  pagrindinės mokyklos  

                                                                           direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. 
                                                          įsakymu Nr. (1.3.)-V1-81 

 
PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NESIMOKANČIŲ VAIKŲ, 

MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO 
PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių 
mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 
reglamentuoja Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) nesimokančių vaikų, 
mokyklos nelankančių mokinių apskaitos organizavimą ir tvarkymą, Mokyklos nelankymo 
prevencijos priemonių vykdymą Mokykloje bei praleistų pamokų pateisinimą. 

2. Aprašo tikslas – nustatyti Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos nesimokančius ir 
mokyklos nelankančius vaikus, skatinti institucijų bendradarbiavimą siekiant padėti tėvams vykdyti 
jų pareigą ir mažinti Mokyklos nebaigusių vaikų skaičių. 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 
3.1. Mokyklos teritorijoje gyvenantis vaikas – vaikas, kurio deklaruota arba faktiškai 

gyvenama gyvenamoji vieta yra Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai priskirtoje teritorijoje  
ir lankantis Prienų r. Balbieriškio pagrindinę mokyklą; 

3.2. Nesimokantis vaikas – neįregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio 
deklaruota gyvenamoji vieta yra Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai priskirtoje teritorijoje;  

3.3. Mokyklos nelankantis mokinys – Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai 
priklausančioje teritorijoje  gyvenantis vaikas, kuris yra įregistruotas Mokinių registre ir per mėnesį 
be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau kaip pusę pamokų arba ugdymui skirtų valandų;  

3.4. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (toliau 
– NEMIS) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įdiegta Nesimokančių vaikų ir 
mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema, veikianti pagal Nesimokančių vaikų ir 
mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatus (toliau – Nuostatai), patvirtintus 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-515 „Dėl 
nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų 
saugos nuostatų patvirtinimo“; 

3.5. NEMIS duomenų tvarkytojas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Nacionalinė 
švietimo agentūra, kuri NEMIS nuostatų nustatyta tvarka rūpinasi NEMIS duomenų atnaujinimu ir 
jų teikimu Prienų rajono savivaldybės  administracijos Švietimo ir sporto skyriui (toliau – Skyrius). 

3.6. Vaikų apskaitos tvarkytojas – Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius, 
kuris organizuoja ir koordinuoja duomenų apie nesimokančius vaikus, taip pat duomenų apie 
mokyklos nelankančius mokinius rinkimą, tvarkymą ir surašymą į NEMIS jos nuostatų nustatyta 
tvarka. 

4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos gyventojų registro 
įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas 
sąvokas. 

II SKYRIUS 
NESIMOKANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS ORGANIZAVIMAS 

 
5. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir Mokyklos nelankančių 

mokinių apskaitą koordinuoja Skyrius, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių 
informacinės sistemos duomenis tvarko skyriaus specialistas, kuriam ši funkcija įrašyta į pareigybės 
aprašymą. 
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6. Skyrius, užtikrindamas, kad vaikai mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas: 
6.1. Organizuoja ir koordinuoja duomenų apie nesimokančius vaikus, taip pat Mokyklos 

nelankančius mokinius rinkimą ir tvarkymą, vaikų faktinės gyvenamosios vietos ir jų nesimokymo, 
Mokyklos nelankymo priežasčių nustatymą; 

6.2. Siekdamas nustatyti nesimokančius vaikus, jų nesimokymo priežastis, teikia į NEMIS 
įtrauktų savo savivaldybės teritorijoje gyvenančių, bet nesimokančių vaikų sąrašus seniūnijoms. 
Seniūnijos surenka ir pateikia skyriui informaciją apie vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo 
nesimokymo priežastis NEMIS nuostatų nustatyta tvarka; 

6.3. Prireikus kreipiasi į kitų savivaldybių administracijas ir įstaigas dėl duomenų apie vaiko 
faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo bei Mokyklos nelankymo priežastis pateikimo; 

6.4. Gautą informaciją apie nesimokančius vaikus, jų nesimokymo priežastis įrašo į NEMIS 
jos nuostatų nustatyta tvarka; 

6.5. Jeigu Skyrius neranda nesimokančio vaiko pagal deklaruotos gyvenamosios vietos 
adresą, nenustato jo faktinės gyvenamosios vietos, turi pagrįstų įtarimų, kad gali būti pažeidžiama 
vaiko teisė mokytis, ir pateikia šiuos faktus patvirtinančius duomenis, gali kreiptis į teritorines 
policijos įstaigas dėl tarnybinės pagalbos ir prašyti nustatyti šių vaikų faktinę gyvenamąją vietą;  

7. Seniūnijos, nustačiusios, kad jų teritorijoje gyvena 6–16 metų nesimokantis vaikas, apie 
tai informuoja Skyrių.  

8. Seniūnijos kasmet iki kovo 1 d. Skyriui ir mokyklai pagal jai priskirtą aptarnaujamą 
teritoriją pateikia seniūnijos teritorijoje gyvenančių vaikų, kuriems tais kalendoriniais metais 
įstatymo nustatyta tvarka privalomas priešmokyklinis ugdymas, sąrašus patikslina iki rugsėjo 1 d.  
Duomenys teikiami apie visus vaikus, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra seniūnijoje, bei apie 
vaikus, kurie faktiškai gyvena seniūnijoje, bet jų deklaruota gyvenamoji vieta yra kitur; 

9. NEMIS duomenų tvarkytojas teikia vaikų apskaitos tvarkytojui duomenis apie Prienų 
rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančius iki l6 metų vaikus, kurie nesimoko Mokykloje iki 
kiekvienų metų lapkričio 2 d. 

10. Vaikų apskaitos tvarkytojas iki kiekvienų metų gruodžio 25 dienos surenka duomenis 
apie Prienų rajono savivaldybės teritorijoje deklaruotus, tačiau nesimokančius vaikus ir gautą 
informaciją perkelia į NEMIS duomenų bazę iki kiekvienų metų vasario 2 d.  

11. Vaikų apskaitos tvarkytojas koordinuoja duomenų apie Mokyklas nelankančius 
mokinius apskaitos vykdymą, kiekvieną mėnesį analizuoja duomenis apie Mokyklas nelankančius 
vaikus, įtrauktus į NEMIS, ir, jeigu tokių vaikų yra, informuoja Prienų rajono savivaldybės 
administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių. 

 
III SKYRIUS 

LANKOMUMO TVARKA IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS 
ORGANIZAVIMAS 

 
12. Mokinių pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne.  
13. Praleistos mokinių pamokos laikomos pateisintomis: 
13.1. Tėvams (globėjams, rūpintojams) informavus klasės auklėtoją arba socialinį pedagogą 

dieną prieš arba tą pačią dieną žinute, skambučiu, pranešimu elektroniniame dienyne ir (ar) atvykus 
į Mokyklą  ir pateikus pateisinimo dokumentą (Priedas Nr. 1).  

13.2 Ikimokyklinio ugdymo grupę lankančių vaikų tėvai apie vaiko neatvykimą  informuoja 
grupės mokytoją žinute, skambučiu, pranešimu elektroniniame dienyne tą pačią dieną iki 8.30 val. o 
atvykus į ikimokyklinio ugdymo grupę užpildo pateisinimo dokumentą (Priedas Nr. 2.) 

13.3. Kai dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių mokinys  iš pamokų, remiantis raštišku 
tėvų prašymu arba kitais būdais informavus Mokyklą, išleidžiamas administracijos leidimu, 
pildomas prašymas, kurį vizuoja klasės auklėtojas arba socialinis pedagogas (Priedas Nr. 3). 

13.4. Direktoriaus įsakymu, kai mokinys dalyvauja olimpiadose, konkursuose, 
konferencijose, varžybose ar kitų organizacijų veiklose; 

14. Praleistos mokinių pamokos laikomos nepateisintomis:  
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14.1. mokinio vykimas su tėvais (globėjais/rūpintojais) į pažintinę-poilsinę kelionę ne 
mokinių atostogų metu;  

14.2. neformaliojo švietimo programų (būrelių) lankymas pamokų metu;  
14.3. šeimos narių priežiūra pamokų metu; 
14.4. kitos veiklos, nesuderinamos su vaiko geriausių interesų užtikrinimu, tinkamu teisės ir 

pareigos mokytis įgyvendinimu. 
15. Mokinių lankomumo apskaita: 
15.1. Dalykų mokytojai mokinių lankomumą žymi pamokos eigoje, priešmokyklinio, 

pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai  kiekvieną dieną žymi mokinių lankomumą 
elektroniniame dienyne iki dienos ugdomojo proceso pabaigos. 

15.2. Klasės auklėtojas stebi klasės mokinių lankomumą ir gavęs praleistas pamokas 
pateisinančią informaciją (ne vėliau kaip per 5 dienas), tai pažymi elektroniniame dienyne; 

15.3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, 
Mokyklos nustatyta tvarka informuoja klasės auklėtoją, grupės mokytoją,  kai mokinys praleidžia 
pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių; 

15.4. Klasės auklėtojas ar kitas už lankomumą atsakingas asmuo, negavęs informacijos apie 
mokinio neatvykimą į ugdymo įstaigą, per  2 d. d. susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, 
rūpintojais) ir išsiaiškina neatvykimo priežastis; 

15.5. Mokiniui, nedalyvavusiam ugdymo procese, atvykus į ugdymo įstaigą, jo tėvai 
(globėjai, rūpintojai) įstaigos nustatyta tvarka privalo klasės auklėtojui pateikti nustatytos  formos 
praleistas pamokas pateisinantį pranešimą. Mokiniui nepertraukiamai nedalyvaujant ugdymo 
procese daugiau nei 7 darbo dienas tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su praleistas pamokas 
pateisinančiu pranešimu klasės auklėtojui pateikia apsilankymą gydymo įstaigoje įrodančius 
dokumentus (išrašas iš www.esveikata.lt) ir informuoja apie gydytojų rekomendacijas dėl fizinio 
krūvio;  

15.6. Kai numatomas mokinio ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai (globėjai, 
rūpintojai) informuoja ugdymo įstaigos vadovą ir pateikia medicinos įstaigos siuntimo kopiją; 

15.7. Mokiniui pamokų metu susirgus, jis kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistą, klasės auklėtoją, grupės auklėtoją arba administracijos atstovą. Esant reikalui, 
atsakingas asmuo informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kurie turi pasirūpinti saugiu mokinio 
grįžimu namo.  

15.8. Mokiniams, neatvykus į ilgalaikes konsultacijas, žymima ,,n“ raidė. 
16. Mokyklos vadovo paskirtas asmuo kiekvienais mokslo metais kartą per mėnesį (iki 

penktos mėnesio dienos.) į NEMIS duomenų bazę surašo duomenis apie mokinius (iki 16 metų), 
įregistruotus Mokinių registre, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidusius daugiau 
kaip pusę pamokų pagal privalomojo švietimo programas. 

 
IV SKYRIUS 

LANKOMUMO APSKAITA MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU 
 
17. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita vykdoma dviem būdais: 
17.1. elektroniniame dienyne „n“ raidė  nežymima, kai: 
17.1.1. mokytojas elektroninio  dienyno skiltyje „Pastabos / Pagyrimai“ įrašo komentarą 

„Neatliko užduoties iki nurodyto laiko. Nurodytas užduotis atlikti iki ....“,  ir mokinys jas atlieka; 
17.1.2. Kai mokinys nuotolinio mokymosi metu neatliko jam paskirtų trumpalaikių ar 

ilgalaikių užduočių iki nustatyto termino ir informavo dėl priežasčių mokytoją, susitariant iki kada 
užduotis bus atlikta; 

17.1.3. elektroninio  dienyno skiltyje „Pastabos / Pagyrimai“ įrašomas komentaras 
„Nedalyvavo vaizdo pamokoje / vaizdo konferencijoje / konsultacijoje. Užduotis atlikti iki ...“, kai 
mokinys neprisijungia nuotolinio  mokymo(si) metu, bet iki darbo dienos pabaigos praneša dalyko 
mokytojui apie technines prisijungimo problemas ar kitas objektyvias priežastis, susitaria dėl 
užduočių atlikimo. 

17.2. Elektroniniame dienyne „n“ raidė  žymima, kai:  
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17.2.1. dalyko mokytojas gauna informaciją iš klasės auklėtojo, kad mokinys serga ir negali 
dalyvauti nuotolinio ugdymo procese;  

17.2.2. mokinys neprisijungia nuotolinio mokymo(si) metu ir iki darbo dienos pabaigos 
nepraneša dalyko mokytojui apie technines prisijungimo problemas ar kitas objektyvias priežastis;  

17.2.3.  mokinys nuotolinio  mokymosi metu neatliko jam paskirtų trumpalaikių ar ilgalaikių 
užduočių iki nustatyto termino ir nebuvo paaiškintos neatlikimo priežastys. 

17.2.4.  Jei mokinys neatliko užduočių dvi dalyko pamokas iš eilės ir nepranešė apie 
priežastis, dalyko mokytojas  informuoja klasės auklėtoją. 

17.4. Jei mokinys suserga ir negali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu būdu: 
17.4.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja mokyklos raštvedę ar klasės auklėtoją 

(telefonu, SMS žinute ar pranešimu elektroniniame dienyne, nuo kada ir, jei žinoma, iki kada 
mokinys  nedalyvaus nuotoliniame ugdymo procese; 

17.4.2. klasės vadovas  informuoja toje klasėje dirbančius mokytojus; 
17.4.3. mokytojai žymi „n“ raidę.  
17.5. Pamokų teisinimas mokiniui susirgus: 
17.5.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškas pranešimas nuotoliniu būdu klasės auklėtojui 

prilygsta pamokų teisinimui; 
17.5.2. klasės auklėtojas fiksuoja elektroniniame dienyne pamokų teisinimą vadovaudamasis 

tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškais  pranešimais. 
17.6. Socialinio pedagogo veiksmai siekiant užtikrinti mokinių dalyvavimą nuotolinio 

ugdymo procese: 
17.6.1. savaitės pradžioje peržvelgia praėjusios savaitės mokinių  lankomumą ir pagal 

situaciją priima sprendimą dėl prevencinių priemonių; 
17.6.2. Gavęs informaciją iš klasės auklėtojų, susisiekia  su mokiniu ir / jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais),  išsiaiškina priežastis  ir priima sprendimą dėl prevencinių priemonių, o apie rezultatus 
informuoja klasės auklėtoją ir mokytojus. 

 
 

V SKYRIUS 
LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 
18. Mokiniui nepertraukiamai nedalyvaujant ugdymo procese 5 dienas be pateisinamos 

priežasties klasės auklėtojas kviečia mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) pokalbiui, kuriame 
priima mokinio lankymą gerinančius susitarimus.  

19. Po pokalbio klasės auklėtojas atlieka situacijos stebėseną,  bendradarbiauja su socialiniu 
pedagogu. Jeigu po pokalbio praėjus mėnesiui situacija negerėja, tai mokinys ir mokinio tėvai 
(globėjai, rūpintojai) kviečiami į ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame 
numatomos pagalbos mokiniui priemonės. 

20. Mokykla, išnaudojusi visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, Lietuvos 
Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme numatytais pagrindais kreipiasi į 
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo 
mokiniui, kuris NEMIS duomenimis, nelankė Mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties 
praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų arba koordinuotos švietimo 
pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams (mokiniams) ir jų tėvams 
(globėjams, rūpintojams) skyrimo; 

21. Jei Mokyklai kyla įtarimų, kad pažeidžiama vaiko teisė mokytis ar kitos teisės apie tai 
informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Prienų  rajone; 

22. Mokyklos nelankantiems mokiniams, vyresniems nei 16 metų, Mokyklos nustatyta 
tvarka gali būti siūloma nutraukti ugdymo sutartį arba rinktis kitą ugdymo įstaigą. 
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VI SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
23. Mokykla, rengdama pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos 

tvarkos aprašą ar kitus dokumentus, reglamentuojančius lankomumo apskaitą ir prevencinę veiklą, 
susijusią su lankomumo gerinimu, tobulindama lankomumo gerinimo procesus, tariasi su Mokyklos 
bendruomene, vadovaujasi teisės aktais ir šiame Apraše įteisintomis nuostatomis. 

24. Mokyklos bendruomenė gali apsispręsti ir dėl kitų mokinių pamokų (ugdymo dienų) 
lankomumo apskaitos ir Mokyklos nelankymo prevencijos formų, kurios Mokykloje yra 
veiksmingos ir užtikrina mokinių pamokų lankomumą.  

25. Aprašo kontrolę vykdo Vaikų apskaitos tvarkytojas. 
26. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės 

aktams arba mokyklos bendruomenės siūlymu. 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 

SUDERINTA 
Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos  
tarybos pirmininkė 
Danutė Petraškienė 

 
2020-11-16  
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                                                                                                                                    Priedas Nr. 1 
                                                                                          PATVIRTINTA  

  Prienų r. Balbieriškio  pagrindinės mokyklos  
                                                                           direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. 

                                                             įsakymu Nr. (1.3.)-V1-81 
  

      
(tėvų, globėjų vardas, pavardė) 

 
Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 
....................klasės auklėtojui 

 
PRAŠYMAS 

DĖL PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO 
 

20______m._____________________d. 
 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters__________________________________ 
praleistas pamokas nuo ___________________iki______________________________________ 

                                                                 (metai, mėnuo, dienos) 
Praleidimo priežastis:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

                                                                        __________________________________ 
                                                                             (Tėvų, globėjų vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr. 2 
 

________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė - rašoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis) 

_______________________________________________________________________ 
(adresas, tel. Nr., el. paštas pagal sutikimą) 

 
 

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 
Direktoriui 
 
 

PRAŠYMAS 
 DĖL VAIKO DIENOS MAITINIMO NORMOS MOKESČIO NESKAIČIAVIMO 

__________________________________________ 
Balbieriškis 

 
 
 

Prašau mano (sūnui, dukrai) ___________________________________________________ 
                                                                                    (ugdytinio vardas, pavardė) 

lankančiam (čiai) Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus__________________________ grupę, neskaičiuoti vaiko dienos maitinimo normos 
mokesčio už 20____ m.    mėn._______________________dienas (ą).    
                                                                                                                  

PRIEŽASTIS (pažymėti tinkamą): 
O vaiko liga; 
O vieno iš tėvų (globėjų) kasmetinės ar nemokamos atostogos, prastova darbovietėje;  
O tėvystės, nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, 
mokymosi, kūrybinės atostogos, atostogos valstybinėms ar kūrybinėms pareigoms atlikti; 
O vaiko vasaros atostogos (birželio–rugpjūčio mėnesiai);   
O nelaimė šeimoje; 
O vieno iš tėvų (globėjų) darbas pagal kintamą darbo grafiką arba verslo liudijimą (pagal verslo 
liudijime nurodytas dienas); 
O vieno iš tėvų (globėjų) liga; 
O tėvams suteikiamos poilsio dienos Darbo kodekse numatytais atvejais. 

Pridedami pateisinami dokumentai: 
 
1.       . 
 
2.        .                     

                                                                           
 
 

   _____________            _______________   
      (parašas)                         (vardas, pavardė) 
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                                                                                                                            Priedas Nr. 3 
 
 
 

.............................................................................................. 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 
 

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 
Direktoriui 

 
PRAŠYMAS  

DĖL IŠLEIDIMO IŠ PAMOKŲ 
 

2020 m. ..........................................mėn. ..............d. 
Balbieriškis 

 
 

 Prašau išleisti mane .................................................................................................... 

................................................................................................nuo ...................val. iki ...............val. 

 
  .................................  ................................................ 

    (mokinio parašas)  (mokinio vardas, pavardė) 
 

                                            .................................  ................................................ 
    (auklėtojo parašas)  (auklėtojo vardas, pavardė) 


