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DĖL MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS PANAIKINUS MEDICININĖS PAŽYMOS
FORMĄ NR. 094/A „MEDICININĖ PAŽYMA DĖL NEATVYKIMO Į DARBĄ, DARBO
BIRŽĄ AR UGDYMO INSTITUCIJĄ“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM) kreipiasi
į Jus, atkreipdama dėmesį, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. medicininės pažymos formos Nr. 094/a
„Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ (pakeitimas
patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr.
V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr.
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515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“)
nebebus išduodamos pateisinti mokinių praleistas pamokas / ugdymo dienas dėl ligos.
Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ikimokyklinio
ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo
organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo
švietimo programas užtikrinimas yra savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priešmokyklinio
ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas yra
valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 7 punktą savivaldybės vykdomoji institucija Vyriausybės nustatyta
tvarka organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą; užtikrina, kad visi
vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas. Įgyvendinant šias funkcijas
vykdoma vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir pirminio
profesinio mokymo programas (toliau – Mokykla), lankomumo apskaita, tam savivaldybės nusistato
savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkas.
Mokyklos, vadovaudamosi šiomis tvarkomis, pasitvirtina pamokų / ugdymo dienų
lankomumo apskaitos tvarką arba integruoja pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos
nuostatas į kitus Mokyklos vidaus tvarkos dokumentus. Mokykla savo pamokų / ugdymo dienų
apskaitos tvarkoje nusistato pateisinamas pamokų / ugdymo dienų praleidimo priežastis,
pateisinamą pamokų / ugdymo dienų skaičių, pateisinimą patvirtinančius dokumentus ir jų
pateikimo tvarką, pamokų / ugdymo dienų lankomumo kontrolės būdus ir kontrolę vykdančius
asmenis, pamokų / ugdymo dienų nelankymo priežasčių nustatymo būdus, prevencines priemones ir
pagalbos organizavimo Mokyklos nelankantiems mokiniams būdus. Panaikinus medicininės
pažymos formą Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo
instituciją“ Mokykla negalės jos naudoti kaip pamokų / ugdymo dienų praleidimą pateisinančio
dokumento, o turės nusistatyti kitus pamokų / ugdymo dienų praleidimą dėl ligos pateisinančius
dokumentus.
Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą tėvai
turi pareigą užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą – „tėvai (globėjai, rūpintojai)
privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į
mokyklą, nedelsdami informuoti mokyklą“, pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 2 punktą „vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą
turi teisę ir pareigą rūpintis: kad būtų sudarytos sąlygos vaikui iki 16 metų mokytis“, taip pat
užtikrinti mokinių teisę ir pareigą lankyti Mokyklą, kuri įtvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punktu „mokinys privalo lankyti mokyklą“.
Siūlome savivaldybėms savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkose,
o Mokykloms – savo pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkose nustatyti pamokų /
ugdymo dienų praleidimą pateisinančius dokumentus, pateisinimo būdus, kuriuos galėtų pateikti
tėvai (globėjai, rūpintojai), prireikus – nustatyti didžiausią galimą pateisinti pamokų / ugdymo dienų
skaičių, kurį galima pateisinti tam tikrais būdais ar dėl tam tikros priežasties. Siūlome šiuos
sprendimus priimti kartu su Mokyklos bendruomene. Pažymime, kad Mokykla pamokų / ugdymo
dienų lankomumo apskaitos tvarkoje nusistatydama pranešimo apie praleistas pamokas / ugdymo
dienas pateisinančių dokumentų pateikimo terminus, turėtų laikytis protingumo principo – su
Mokyklos bendruomene susitarti adekvačius pranešimo apie pamokų / ugdymo dienų praleidimo
dėl pateisinamos priežasties būdus ir terminus.
Itin svarbu Mokyklos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkoje,
Mokyklos ugdymo plane nusistatyti pagalbos organizavimo mokyklos nelankantiems (ir dėl
pateisinamų, ir dėl nepateisinamų priežasčių) mokiniams būdus. Klasių vadovams, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogams rekomenduojame koordinuoti mokinių pamokų / ugdymo
dienų lankomumą, stebėti jų elgesį, pasiekimus ir kitų pareigų vykdymą, apie tai nuolat informuoti
tėvus (globėjus, rūpintojus); prireikus koordinuoti mokymosi pagalbos teikimą pamokas / ugdymo
dienas praleidusiems mokiniams Mokyklos ugdymo plane nustatyta tvarka, bendradarbiauti su
dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), Mokyklos vaiko
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gerovės komisija; tvarkyti lankomumo apskaitos dokumentus, pamokas/ugdymo dienas
pateisinančius dokumentus, paaiškinimus, prireikus – teikti šiuos dokumentus Mokyklos vaiko
gerovės komisijai. Švietimo pagalbos specialistams rekomenduojame bendradarbiauti su klasių
vadovais ar ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogais, mokinių tėvais (globėjais,
rūpintojais) ir kitomis įstaigomis aiškintis, vertinti ir spręsti pamokas / ugdymo dienas praleidusių
mokinių tokio elgesio priežastis; Mokyklos ugdymo plane nustatyta tvarka teikti švietimo pagalbą
pamokas / ugdymo dienas praleidusiems mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams),
konsultuoti klasių vadovus, dalykų mokytojus; planuoti (pagal poreikį) priemones lankomumui
gerinti. Taip pat įgyvendinti prevencines priemones – organizuoti ir vykdyti vaikų ir tėvų (globėjų,
rūpintojų) apklausas, susijusias su mokinių adaptacija, savijauta, saugumu mokykloje, žalingais
įpročiais; planuoti ir įgyvendinti prevencinę veiklą siekiant užtikrinti mokinių adaptaciją
Mokykloje, saugumą, žalingų įpročių prevenciją. Mokyklos vaiko gerovės komisijai
rekomenduojame rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės
sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus
bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Siekdami įtvirtinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Mokyklos susitarimus dėl vaikų pamokų
/ ugdymo dienų lankomumo apskaitos, siūlome papildyti esamas mokymo sutartis šalių
įsipareigojimų dalyje įtraukiant tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus susitartais terminais,
būdais pateikti pateisinimą dėl mokinių praleistų pamokų / ugdymo dienų dėl pateisinamų
priežasčių. Taip pat siūlome mokymo sutartyje įtvirtinti ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybę už
piktnaudžiavimą tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, jei nesilaikoma ar piktnaudžiaujama mokymo
sutartyje, Mokyklos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkoje nustatytais susitarimais
dėl vaikų lankomumo pateisinimo. 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)“. Jei 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.

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto ministro
pareigas

Algirdas Monkevičius
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