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TRAKŲMENO MOKYKLOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Trakų meno mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja mokinių praleistų pamokų apskaitos ir mokinių tėvų informavimo tvarką
Trakų meno mokykloje (toliau – Mokykla).

2. Tvarkos aprašu siekiama:
2.1. užtikrinti vaiko mokymąsi pagal formąlųjį švietimą papildančias ugdymo programas;
2.2. gerinti mokinių mokymo (-si) kokybę ir didinti motyvaciją;
2.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus Mokykloje;
2.4. vykdyti mokyklos nelankymo prevenciją.

II SKYRIUS
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITA

3. Mokinių pamokų lankomumas fiksuojamas individualių pamokų, grupinių pamokų
dienynuose (toliau dienynas) dienyno nuostatų nustatyta tvarka.

4. Mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka individualių pamokų, grupinių pamokų
mokytojai. Mokiniui nedalyvaujant pamokoje dienynuose žymima „n“.

5. Praleistos pamokos laikomos pateisinamos:
5.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją (pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų)

žodinį/raštišką paaiškinimą);
5.2. dėl mokinio atstovavimo Mokyklai tarptautiniuose, respublikiniuose, Mokyklos

organizuojamuose konkursuose, koncertuose ir kituose renginiuose;
5.3. dėl kitų svarbių priežasčių (ekstremalių oro sąlygų, dėl artimųjų mirties ir kt.), tėvams

(globėjams, rūpintojams) informavus pagrindinio dalyko ar/ir grupinės pamokos mokytoją telefonu.
6. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis:
6.1. savavališkai išėjus iš pamokos;
6.2. tėvams (globėjams, rūpintojams) nepateikus raštiško paaiškinimo.

III SKYRIUS
PREVENSINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMĄ

7. Mokiniai laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

8. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):
8.1. užtikrina punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio

lankomumo ir mokymo (-si) klausimus;



8.2. iš anksto žinodamas apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, olimpiados, konkursai,
šeimyninės aplinkybės ar kt.) praneša apie tai pagrindinio dalyko ar/ir grupinės pamokos mokytojui;

8.3. pateikia tėvų (globėjų, rūpintojų) informaciją raštu dėl mokinio išvykimo gydytis į
sanatorinę įstaigą;

8.4. apie mokinio neatvykimą į atsiskaitymus/egzaminus tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo iš
anksto informuoti dalyko mokytojus/administraciją telefonu ir raštu. Esant pateisinamoms
aplinkybėms mokiniui pratęsiamas atsiskaitymų/egzaminų laikas;

8.5. mokiniui neatvykus į atsiskaitymus/egzaminus ir tėvams (globėjams, rūpintojams) iš
anksto nepateikus informacijos apie mokinio nedalyvavimo atsiskaitymuose /egzaminuose
priežastis, mokiniui suteikiama galimybė per 2 savaites atsiskaityti, neatsiskaičius mokinys
vertinamas nepatenkinamai;

8.6. mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais (globėjais, rūpintojais) rekomenduojama
organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis.

9. Dalyko/grupinių pamokų mokytojai:
9.1. atsako už dėstomų dalykų pamokų lankomumo apskaitą;
9.2. kiekvieną dieną dienyne žymi mokinio praleistas pamokas. Esant reikalui bendrauja su

tėvais (globėjais, rūpintojais), pranešdamas apie nepateisintas pamokas (telefonu, kvietimu į
mokyklą);

9.3. pastebėjęs, kad mokinys neatvyksta į jo dalyko pamokas be pateisinamos priežasties
daugiau kaip 3 kartus, informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) aiškinasi priežastis;

9.4. mokiniui susirgus pamokų metu informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kurie turi
pasirūpinti saugiu mokinio grįžimu namo.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pasirašydami su mokykla mokymo sutartį, supažindinami su
Trakų meno mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka.

11. Mokytojai supažindinami su šiuo Tvarkos aprašu kiekvienų mokslo metų pirmąją rugsėjo
savaitę.

12. Mokykla, parengtą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą Trakų meno mokyklos mokinių
pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašą, skelbia mokyklos interneto svetainėje.
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