
PATVIRTINTA 

Alytaus jaunimo centro direktoriaus 

2019 m.  spalio 2 d. 

įsakymu Nr. V–133  

 

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO UŽSIĖMIMŲ  LANKOMUMO 

APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus jaunimo centro (toliau Jaunimo centro) ugdytinių lankomumo apskaitos tvarkos 

aprašą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas, Vaikų teisių apsaugos pagrindų 

įstatymas ir  nuostatai. 

2. Šis Alytaus jaunimo centro ugdytinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (toliau – 

aprašas) reglamentuoja mokytojų veiklą ir tėvų atsakomybę užtikrinant ugdytinių užsiėmimų 

lankomumą. 

3. Aprašas nustato ugdytinių lankomumo Jaunimo centre apskaitą. Mokytojai vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Alytaus 

jaunimo centro  nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, priėmimo į Jaunimo centrą sutartimi, 

mokytojo  pareigybės aprašymu, direktoriaus įsakymais ir šiuo aprašu. 

 

II. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

 

4. Praleisti užsiėmimai laikomi pateisintais: 

4.1.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – galioja tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinimas; 

4.1.2. dėl tikslinių iškvietimų į policijos komisariatą, teismą, Vaiko teisių apsaugos skyrių, 

Pedagoginę psichologinę tarnybą ir pan., iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją; 

4.1.3. dėl nepalankių oro sąlygų. Oro temperatūrai esant: 

minus 20° C ar žemesnei, į užsiėmimus gali nevykti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus, 

pradinių ir 5 klasių mokiniai, esant minus 25° C ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai; 

30° C ar aukštesnei, ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse 

aplinkose, į užsiėmimus  gali nevykti visų klasių mokiniai. 

 

III. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

 

5. Lankomumo apskaita: 

5.1. mokinių lankomumo apskaitą užsiėmime atlieka mokytojas, vadovaudamasis elektroninio 

dienyno tvarkos aprašu. Mokytojas elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys 

nedalyvavo užsiėmime; 

5.2. mėnesio paskutinę dieną mokytojas teikia užpildytą mėnesio lankomumo ataskaitą.  

6. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

6.1. atsako už savo vaiko lankomumą ir įsipareigoja laikytis šios tvarkos;  

6.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į Jaunimo centrą dieną apie neatvykimo priežastis 

susitartu individualiai su mokytoju būdu (telefono skambučiu, žinute, per socialinius tinklus ar kt.) 

informuoja mokytoją; 

6.3. vaikui sergant daugiau nei 5 darbo dienas, šeštą darbo dieną pakartotinai informuoja 

mokytoją dėl mokinio sveikatos. 

 

 

 



 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Mokiniai ir tėvai supažindinami su šiuo aprašu kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio 

antrąją savaitę. 

8. Aprašas skelbiamas Jaunimo centro internetinėje svetainėje. 


