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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

MOKINIŲ MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS 

PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokyklos) mokinių 

pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos priemonių vykdymo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja veiklą, siekiant pagerinti mokymosi pasiekimus, užtikrinti 

mokinių pamokų lankomumo priežiūrą, vykdyti mokyklos nelankymo prevenciją, nustatyti 

lankomumo apskaitos vykdymo tvarką mokykloje. 

2. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaita vykdoma vadovaujantis 

šiais norminiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko 

teisių apsaugos įstatymu, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos 

vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr.889 „Dėl savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų 

apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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“, Mokyklos nelankymo 

priežasčių klasifikatoriumi, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. 

birželio 2 d. įsakymu Nr.V-807, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. lapkričio 2 d. 

įsakymu Nr. V-950, Savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo 

rekomendacijomis, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio 

priemonės įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės 

tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais. 

3. Aprašas skirtas mokyklos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, klasių 

auklėtojams, bendrojo ir specialiojo ugdymo klasių mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).   

4. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

4.1. Blogai lankantis mokyklą mokinys – įregistruotas Mokinių registre mokinys, kuris dėl 

įvairių priežasčių sistemingai, dažniausiai be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas arba per 

mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau negu 30 proc. pamokų. 

4.2. Nelankantis mokyklos mokinys – įregistruotas Mokinių registre mokinys, kuris be 

pateisinamų priežasčių nelanko mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia 

daugiau negu 50 proc. pamokų/užsiėmimų. 

4.3. Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – įregistruotas Mokinių registre mokinys, kuris 

sistemingai be pateisinamos priežasties neateina į visas tą dieną vykstančias pamokas. 

4.4. Nesimokantis vaikas - neįregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio 

deklaruota gyvenamoji vieta yra Šiaulių rajono savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios 

vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurioje gyvena. 

4.5. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (toliau - 

NEMIS). 

5. Blogai lankantys, nelankantys, vengiantys lankyti mokyklą, nesimokantys vaikai 

priskiriami rizikos grupei. Jiems teikiama prevencinė pagalba, vykdoma kontrolė. 

6. Aprašas suderinamas mokyklos mokytojų tarybos  posėdyje ir tvirtinamas mokyklos 

direktoriaus. 



 

II SKYRIUS 

ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITĄ, VEIKLOS 

REGLAMENTAVIMAS 

 

7. Mokinys privalo:  

7.1. lankyti visas ugdymo plane numatytas pamokas pagal tvarkaraštį ir į jas nevėluoti;  

7.2. pamokų metu susirgus, kreiptis į mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, 

(jam nesant – į klasės auklėtoją ar socialinį pedagogą), kuris informuoja tėvus, klasės auklėtoją ir, 

esant poreikiui, organizuoja išleidimą iš pamokų;  

7.3. per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidus daugiau negu 30 proc. pamokų ar nuolat 

vėluojant į pamokas, dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdyje, svarstant  mokyklos nelankymo ar 

vėlavimo į pamokas priežastis. 

8. Dalyko mokytojas:  

8.1. tiesiogiai atsakingas už mokomojo dalyko pamokų lankomumo apskaitą;  

8.2. pamokų lankomumą kiekvieną pamoką fiksuoja elektroniniame dienyne, visais 

atvejais  praleistas pamokas žymėdamas raide ,,n", o pavėlavimą į pamokas -  raide „p“; 

8.3. apie 1-3 pamokose be pateisinamos priežasties nedalyvavusį ar pavėlavusį mokinį, 

informuoja klasės auklėtoją;  

8.4. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, svarstant mokinio lankomumo problemas;  

8.5. ne vėliau kaip prieš dieną informuoja klasėje dirbančius dalykų mokytojus, klasės 

auklėtoją, administracijos atstovą ir socialinį pedagogą, elektroniniame dienyne pateikdamas 

informaciją apie mokinius, nedalyvaujančius pamokose dėl varžybų, olimpiadų, konkursų, kitų 

renginių; 

9. Klasės auklėtojas:  

9.1. renka ir analizuoja informaciją apie auklėjamosios klasės mokinių lankomumą ir 

vėlavimą į pamokas; 

9.2. bendradarbiauja su mokytojais, socialiniu pedagogu, mokyklos vadovais, kitais mokyklos 

darbuotojais iškilusioms mokinio mokyklos nelankymo ar vėlavimo į pamokas problemoms spręsti; 

9.3. mokiniui neatvykus į mokyklą ir tėvams (globėjams, rūpintojams)  nepranešus apie jo 

neatvykimą, išsiaiškina neatvykimo priežastis ir, esant poreikiui, apie tai informuoja tėvus, socialinį 

pedagogą, mokyklos vadovus nustatyta tvarka; 

9.4. kartą per savaitę aptaria klasės mokinių lankomumą klasės valandėlės metu;  

9.5. elektroniniame dienyne pateisina  pagal mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus 

duomenis praleistas pamokas iki kito mėnesio 3 dienos;  

9.6. iškilusias lankomumo problemas aptaria ir sprendžia: 

9.6.1. jei mokinys per mėnesį praleido ir nepateisino 1-3 pamokas - individualiai su mokiniu; 

9.6.2. jei mokinys per mėnesį praleido ir nepateisino daugiau nei 3 pamokas, kalbasi su 

mokiniu, informuoja (telefonu, SMS žinute, žinute elektroniniame dienyne ar kitais būdais) jo tėvus 

(globėjus, rūpintojus); 

9.6.3. jei mokinys per mėnesį praleido daugiau kaip 10 pamokų be pateisinamos priežasties, 

mokinys rašo pasiaiškinimą, informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai),  socialinis pedagogas; 

9.3. apie dėl įvairių priežasčių sistemingai, dažniausiai be pateisinamos priežasties 

praleidinėjusius pamokas arba per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžiančius 30 proc. 

pamokų ar nuolat vėluojančius į pamokas mokinius, raštu informuoja socialinį pedagogą;  

9.4.  jei mokinys sistemingai nedalyvauja pamokose arba per mėnesį praleido ir nepateisino 

daugiau nei 30 proc. pamokų, rašo prašymą mokinio svarstymui Vaiko gerovės komisijoje, raštu 

pateikdamas informaciją apie mokinį ir jam taikytas poveikio priemones (Priedas Nr.1);  

9.5. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, rengiant pagalbos mokiniui planą;  

9.6. 3 kartus per pusmetį parengia ir mokyklos administracijai pateikia ataskaitą apie 

auklėjamosios klasės mokinių mokyklos lankomumą ir taikytas prevencijos priemones (pokalbį su 



mokiniu, tėvų informavimą ir pokalbį su jais, mokinio pasiaiškinimą, drausminę pažymą). Su 

ataskaitomis supažindina mokinių tėvus susirinkimų metu; 

9.7. teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl labai gerai mokyklą lankančių mokinių skatinimo. 

10. Socialinis pedagogas:  

10.1. analizuoja pamokų praleidimo, nelankymo priežastis, siekiant išsiaiškinti ir įvertinti 

aplinkos poveikį mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus; 

10.2. planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, ugdo mokinių gyvenimo įgūdžius; 

10.3. kuria pagalbos mokiniui tinklą, siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos 

mokiniui teikimą; 

10.4. numato ir vykdo prevencines priemones vaiko grąžinimui į mokyklą; 

10.5. konsultuoja klasės auklėtojus, mokytojus, mokinio tėvus, siekiant padėti spręsti 

kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;  

10.6. inicijuoja mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą mokyklos Vaiko gerovės 

komisijoje, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams), atskirais atvejais siūlo mokinį perkelti į kitą 

mokyklą; 

10.7. teikia informaciją Administracinių teisės pažeidimų komisijai apie mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus), jeigu dėl jų kaltės ar atsakomybės stokos jų vaikai (iki 16 metų amžiaus) 

nelanko mokyklos; 

10.8. kilus įtarimams, jog vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisės mokytis ir 

tai daro įtaką vaiko pamokų lankomumui (sistemingai praleidinėjamos ir nepateisinamos pamokos ar 

pan.),  informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos tarnybą; 

10.9. bendradarbiauja (keičiasi informacija) bei tarpininkauja su seniūnijų socialiniais 

darbuotojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis, mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) aiškinantis mokinių mokyklos nelankymo, vėlavimo priežastis, 

padedant rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus; 

10.10. esant reikalui, kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus),  ir/ar kitus asmenis į mokyklos 

Vaiko gerovės posėdį;  

10.11. veda individualius pokalbius su mokiniu, per mėnesį be pateisinamos 

priežasties  praleidusį 10 ir daugiau pamokų; 

10.12. raštu informuoja Šiaulių rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus apie mokinį 

per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidusį 50 procentų ir daugiau pamokų; 

10.13. renka ir tvarko duomenis apie mokyklos nelankančius mokinius ir teikia juos 

atsakingam asmeniui tvarkyti NEMIS sistemoje. 

11. Tėvai (globėjai, rūpintojai):  

11.1. rūpinasi, kad būtų sudarytos sąlygos vaikui iki 16 metų mokytis; 

11.2. atsako už vaiko pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą 

LR Švietimo įstatyme nustatyta tvarka;  

11.3. iš anksto arba tą pačią dieną informuoja klasės auklėtoją apie vaiko neatvykimą į 

mokyklą, nurodo priežastis; 

11.4. kontroliuoja lankomumą nuolat stebėdami el. dienyną; 

11.5. teisina vaiko praleistas pamokas: 

11.5.1. el. dienyne, nurodydami priežastį; 

11.5.2. teikia jų pačių rašytinį pateisinimą klasės auklėtojui, kuriame nurodomi tokie 

duomenys kaip: mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė; nelankymo laikotarpis, 

nelankymo priežastys ir tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas, taip pat klasė, kurioje mokosi vaikas; 

11.5.3. paaiškina pamokų praleidimo priežastis klasės auklėtojui telefonu. 

11.6. bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, darbuotojais, teikiančiais 

pedagoginę ir psichologinę pagalbą, sprendžiant vaiko pamokų lankomumo klausimus; 

11.7. grįžus vaikui po ligos, teikia prašymą fizinio ugdymo mokytojui arba klasės auklėtojui 

dėl visiško arba dalinio atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų ir/ar sporto užsiėmimų (pasirinktinai: 

el. dienyne, raštu arba  telefonu), nurodydami atleidimo laikotarpį, vadovaudamiesi gydytojo 

nurodymu.  



11.8. dėl būtinumo mokiniui išeiti iš pamokų joms nepasibaigus, kreipiasi į klasės auklėtoją 

arba dalyko mokytoją, nurodydami priežastį;  

11.9. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant  vaiko mokyklos nelankymo 

ar vėlavimo į pamokas priežastis. 

12. Vaiko gerovės komisija:  

12.1. posėdžio metu analizuoja mokinių, praleidusių 30 procentų ir daugiau pamokų / 

užsiėmimų per mėnesį nelankymo priežastis, problemas, numato poveikio priemones, parengdama 

Pagalbos mokiniui planą; 

12.2. analizuoja klasės auklėtojo, socialinio pedagogo, tėvų, mokytojų pateiktą informaciją 

apie vėluojančius, nelankančius, vengiančius lankyti mokyklą mokinius; 

12.3. priima sprendimus dėl stebimojo laikotarpio skyrimo, pakartotinio svarstymo (kartu su 

tėvais), duomenų perdavimo suinteresuotoms institucijoms; 

12.4. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl drausminių poveikio priemonių skyrimo 

mokiniui (įspėjimo, papeikimo, griežto papeikimo); 

12.5. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokinių skatinimo; 

12.6. išnaudojusi 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. 

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

13.1. teikia duomenis suinteresuotoms institucijoms apie be pateisinamų priežasčių 

praleidžiančius pamokas ir vengiančius privalomo mokymosi vaikus; 

13.2. koordinuoja prevencinių poveikio priemonių mokyklos nelankymui mažinti vykdymą; 

13.3. stebi ir analizuoja asmenų, atsakingų už lankomumo priežiūrą bei apskaitą, veiklą; 

13.4. prižiūri pamokų nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitos vykdymą; 

13.5. pasibaigus trimestrams, mokslo metams, mokyklos lankymo situaciją ir pokyčius 

analizuoja mokytojų tarybos posėdyje, esant reikalui – metodinėje taryboje. 

 

III SKYRIUS 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

 

14. Praleistos pamokos / ugdymosi dienos pateisinamos tėvų (globėjų, rūpintojų) per 1-

3 dienas grįžus į pamokas:  

14.1. dėl mokinio ligos;               

14.2. dėl ilgalaikio ar sanatorinio gydymo: išvykdami gydytis rašo mokyklos direktoriui 

prašymą, grįžę pateikia pažymą apie mokymosi pasiekimus gydymo įstaigoje; 

14.3. dėl tikslinių iškvietimų į policijos komisariatą, į teismą, į medicinos priežiūros įstaigą, į 

kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, pateikus tai įrodantį dokumentą ar tėvų pateisinamąjį 

raštelį (1-2 dienas); 

14.4.  dėl svarbių šeimos aplinkybių (1-3 dienas); 

15. Praleistos pamokos / ugdymosi dienos pateisinamos mokyklos: 

15.1. ypač nepalankių oro sąlygų (šalčio, karščio, audros, uragano, liūties ar pan.); 

15.2. autobuso, vežančio mokinius mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; 

15.3. mokiniui atstovaujant mokyklai (rajone ar respublikoje) olimpiadose, konkursuose, 

konferencijose, varžybose ir kt.; 

15.4. jeigu mokykla (klasė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, remonto 

darbų. 

 

IV SKYRIUS 

LANKOMUMO SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

16. Sprendimą dėl skatinimo priemonių priima klasės auklėtojai, mokyklos vadovai. 



17. Mokinių geras pamokų lankomumas gali būti skatinamas: 

17.1. pagyrimu; 

17.2.  padėka (raštu); 

17.3. nominacija; 

17.4. ekskursija, išvyka. 

V SKYRIUS 

VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA 

  

18. Prevencinės ir pagalbos mokiniui priemonės vėlavimui į pamokas mažinti: 

18.1. mokiniui pavėlavus į pamoką, mokytojas el. dienyne pažymi “p”. Jei mokinys vėlavo 

pusę ir daugiau pamokos laiko, mokytojas gali žymėti „n“; 

18.2. sistemingai vėluojant į pamokas mokiniui (2-3 pamokas), informuojamas klasės 

auklėtojas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

18.3. mokinio elgesiui nepasikeitus, pakartotinai informuojami tėvai, socialinis pedagogas; 

18.4. su mokiniu pasirašomas susitarimas elgesio korekcijai;  

18.5. nevykdant susitarimų, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami į Vaiko gerovės 

posėdį. Parengiamas Pagalbos mokiniui planas. 

 

VI SKYRIUS 

PREVENCINĖS IR PAGALBOS MOKINIUI PRIEMONĖS LANKOMUMUI GERINTI 

  

19. Mokiniui, blogai lankančiam ar nelankančiam mokyklos, gali būti taikomos šios 

prevencinės ir pagalbos priemonės: 

19.1. praleidus per mėnesį 3 pamokas be pateisinamos priežasties, klasės auklėtojas 

individualiai kalbasi su mokiniu; 

19.2. praleidus per mėnesį daugiau nei 3 pamokas be pateisinamos priežasties, klasės 

auklėtojas kalbasi su mokiniu, informuoja (telefonu, SMS žinute, žinute elektroniniame dienyne ar 

kitais būdais) jo tėvus (globėjus, rūpintojus); mokiniui gali būti skiriamas žodinis įspėjimas; 

19.3. praleidus per mėnesį daugiau kaip 10 pamokų be pateisinamos priežasties, mokinys rašo 

pasiaiškinimą, informuojami tėvai, socialinis pedagogas. Socialinis pedagogas pasirašo su mokiniu 

sutartį dėl pamokų lankymo. Mokiniui gali būti skiriamas papeikimas; 

19.4. dėl mokinio,  kuriam buvo taikomos 19.1, 19.2., 19.3 punktuose nurodytos  priemonės, 

tačiau jis ir toliau sistemingai pažeidžia pamokų lankomumo tvarką, klasės auklėtojas rašo prašymą 

(Priedas Nr. 1) Vaiko gerovės komisijai; 

19.5. mokinys,  kuriam buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio priemonės ir 

toliau pažeidžia pamokų lankomumo tvarką, svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, 

kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniui sudaromas Pagalbos planas. Mokiniui gali 

būti skiriamas griežtas papeikimas. 

19.6. apie mokinį,  kuriam buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio priemonės 

ir  toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, pateikiama informacija Šiaulių raj. 

Švietimo ir sporto skyriui, Vaiko teisių apsaugos skyriui, kreipiamasi į Šiaulių r. savivaldybės 

administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonių taikymo Lietuvos Respublikos vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. 

20. Vengiančių lankyti mokyklą, nelankančių mokyklos, vėluojančių mokinių drausminimo 

priemonės –  mokyklos direktoriaus įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas. 

21. Mokiniui, praleidusiam 3 dalyko pamokas, skiriamos trumpalaikės dalyko mokytojo 

konsultacijos. 

  

 

 

 

 



 VII SKYRIUS 

MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) VYKDYMO TVARKA 

  

22. Mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių 

atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis. 

23. Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į pažintinę/poilsinę kelionę ne mokinių atostogų 

metu: 

23.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš savaitę iki kelionės informuoja klasės 

auklėtoją, kuris informuoja klasės dalyko mokytojus bei suderina mokinio atsiskaitymo būdus už 

praleistas pamokas;  

23.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kelionės rašo prašymą 

(Priedas Nr.2) mokyklos direktoriui, nurodydamas nelankymo trukmę ir priežastis bei prisiima 

atsakomybę dėl nutraukto ugdymosi proceso padarinių; 

23.3. išvykdamas į kelionę mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti ir atsiskaityti praleistas 

temas. Jei išvykimo metu buvo rašomas kontrolinis darbas, mokinys susitaria su dalyko mokytoju dėl 

atsiskaitymo laiko. 

24. Dėl išvykų su tėvais (globėjais, rūpintojais) praleistos pamokos skaičiuojamos kaip 

praleistos dėl kitų priežasčių. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai supažindinami su Aprašu pasirašytinai. 

26. Klasių auklėtojai supažindina mokinius su Aprašu  pasirašytinai kiekvienų mokslo metų 

rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. 

27. Tėvus (globėjus, rūpintojus) su šiuo Aprašu supažindina klasių auklėtojai elektroniniu 

paštu ar pateikdami nuorodą į mokyklos interneto svetainę elektroniniame dienyne kiekvienų mokslo 

metų rugsėjo mėnesį. 

28. Aprašas skelbiama mokyklos internetiniame tinklalapyje. 

 

___________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1 

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

(vardas, pavardė, pareigos) 

 

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

(namų adresas, telefono numeris) 

   

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro 

Vaiko gerovės komisijai   

 

P R A Š Y M A S 

  

Dėl ............................................................................................................................................. 

 

20 ........ m. ........................... mėn. ............ d. 

Kuršėnai 

  

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

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

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

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

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

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

Taikytos poveikio priemonės: 

1.............................................................................................................................................................. 

2.............................................................................................................................................................. 

3.............................................................................................................................................................. 

4.............................................................................................................................................................. 

5.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

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

                  (parašas)                                                                       (klasės auklėtojo vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

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

(vardas, pavardė) 

 

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

(namų adresas, telefono numeris) 

 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro 

Direktoriui   

 P R A Š Y M A S 

Dėl ............................................................................................................................................. 

20 ........ m. ........................... mėn. ............ d. 

Kuršėnai 

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

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

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

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

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

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

Mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistas temas. Jei išvykimo metu buvo 

rašomas kontrolinis darbas, mokiniui taikoma numatyta atsiskaitymo už praleistus kontrolinius 

darbus tvarka. 

Tėvai prisiima atsakomybę dėl nutraukto ugdymosi proceso padarinių ir sudaro sąlygas vaikui 

įgyti tokių žinių ir kompetencijų, kurios buvo ugdomos mokykloje tuo laikotarpiu, kai jis buvo 

išvykęs. 

 

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

           (parašas)                                                                                       (mokinio vardas, pavardė) 

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

           (parašas)                                                                (tėvų / globėjų, rūpintojų vardas, pavardė) 

  

 

 

 


