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Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijai

Valstybes vaiko teisiq apsaugos
ir ivaikinimo tamybai prie
Socialines apsaugos ir darbo

ministerijos
Lietuvos tevq forumui
Nacionalinei Seimq ir tevq
asociacijai

Asociacijai,,T6vai Svietimui"

DEL MOKTNIV LANKOMUMO APSKAITOS PANAIKII\ruS MEDICININES PAZYMOS
roRll4 NR 094/A,,MEDICTNINt PAZYMA DEL NEATVYKIMO I DARB.{, DARBO
nnz4 AR UGDYMO INSTITUCIJA"

i

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau - SV|SV) kreipiasi
Jus, atkreipdama demesi, kad nuo 2019 m. rugsejo I d. medicinin€s pazymos formos Nr. 094/a

,,Medicinine patyma del neatvykimo i darbq, darbo bft24 ar ugdymo institucij4" (pakeitimas
patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. geguZes l4 d. jsakymu Nr.
V-568,,De| Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkridio 29 d. jsakymo Nr.
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pakeitimo")
sveikatos prieZigros istaigq veiklos apskaitos ir atskaitomybes tvarkos"
ligos'
del
dienas
/
ugdymo
pamokas
praleistas
nebebus i5duodamos pateisinti mokiniq
paZymime, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatym4 ikimokyklinio

5l5,,Det

jaunimo uZimtumo
suaugusiqiq ieformaliojo Sviitimo organizavimas, vaikq ir
pagal privalomojo
mokymosi
oig;iruuin.,as, savivaldlb6JGritorijoje gyvenandiq vaikq iki l6 metq
Priesmokyklinio
Svietimo programas uztikrinirur yra savarankiskosios savivaldybiq funkcijos'
yra
organizavimas
benirojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo

ugdymo, vaikq

ir

ugdymo,

Svietimo
nitrtyUine (valstyb€s perduota savivaldybems) funkcija. Pagal Lietuvos Respublikos
punkt4 savivaldybes vykdomoji institucija Vyriausybes nustatyta
lstatymo 5g straipsnio ) duti.r 7
teritorijoje gyvenandiq vaikq apskait4; uZtikrina, kad visi
savivildybes
iuurlu organizuoja ir warko
vaikai iki l6 metq mokyqsi pagal privalomojo $vietimo programas. lgyvendinant Sias funkcijas
ir pirminio
vykdoma vaikq, ugAomq pagal- ikimokyklinio, priesmokyklinio,. bendrojo ugdymo
nusistato
savivaldybes
tam
apskaita,
piofesinio mokymo progrur"J6oliuu - Mokykla),lankomumo
tvarkas'
iavivaldybes teritorijoje gyvenandiq vaikq apskaitos
Mokyklos, vadonaudamosi Siomis warkomis, pasiwirtina pamokq / ugdymo dienq
warkos
lankomumo apskaitos tvark4 arba integruoja pamokq / ugdymo dienq lankomumo apskaitos
dienq
/
pamokq
ugdymo
nuostatas i kiius Mokyklos vidaus tvarkos dokumentus. Mokykla savo
priezastis.
apskaitos tvarkoje nusistato pateisinamas pamokq / ugdymo dienq praleidimo
plt.irinur4 pu*oLq / ugdymo dienq skaidiq, pateisinim4 patvirtinandius dokumentus ir jq
pateikimo ivart<q pamotr.rtl-ugdymo d.ienq lankomumo kontroles biidus ir kontrolE vykdandius
priemones ir
asmenis, pamokq / ugdymo dienq-nelankymo prieZasdiq nustatymo btidus, prevencines
medicinines
Panaikinus
b0dus.
mokiniams
ytios
nelankantiems
pagalbos' organizavimo tutot
ar ugdymo
birZ4
darbo
darb6
neawykimo
paLyma
del
i
puiyror forinq Nr. 094/a ,,Medicinine
pateisinaneio
praleidimq
dienq
jos
pamokq
/
ugdymo
naudoti kaip
institucij4., tvtot<ytta negales
pateisinandius
dokumento, o tur€s nusistatyi kitus pamokq / ugdymo dienq praleidim4 del ligos
dokumentus.

pagal Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punkt4

tevai

,,tdvai (globejai. riipintojai)

turi pareigq uZtikrinti vaiko punktualq ir reguliarq Mokyklos lankym4 privalo riZtikrinti vaiko punktualq ir reguliarq mokyklos lankym4; jeigu vaikas negali atvykti i
mokykl4, nedelsdami informuoti mokykl4", pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos
pagrinOq istatymo 3l straipsnio 2 dalies 2 punktq ,,vaiko tevai ar kiti vaiko atstovai pagal istatym4
iur'i t.iri'ir jareig4 rupiniis: kad butq sudarytos s4lygos vaikui iki 16 metq mokytis", taip pat
uZtikrinti moiinlf ieisg ir pareig4 lankyti Mokykl4, kuri itvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo
privalo lankyti mokykl4""
istatymo 46 straipinio 2 dalies 2 punktu ,,mokinys
Siiilome savivaldybems savivatdybes teritorijoje gyvenandiq vaikq apskaitos fvarkose.
o Mokykloms - savo pamokq / ugdymo dienq lankomumo apskaitos Warkose nustat)"ti pamokq /
pateikti
ugdymo dienq praleidim4 paieisinaneius dokumentus, pateisinimo biidus, kuriuos galetq
dienq
pamokq
/
ugdymo
pateisinti
tjval (gmUejai, ropinto3ai), prireikus - nustafyti didZiausi4 galimq
Siuos
Si[lome
prieZasties.
skaidirl, kui! galima pateiiinti tam tikrais budais ar del tam tikros
pamokq
/
ugdymo
sprendimus priimti kartu su Mokyklos bendruomene. PaZymime, kad Mokykla
dienq lankomumo apskaitos tvarkoje nusistatydama praneSimo apie praleistas pamokas / ugdymo
dienas pateisinandiq dokumentq pateikimo terminus, turetq laikytis protingumo principo - su
Mokyklos bendruomene susitarti adekvadius prane5imo apie pamokq / ugdymo dienq praleidimo
del pateisinamos prieZasties biidus ir terminus.

/

ugdymo dienq lankomumo apskaitos tvarkoje,
Mokyklos ugdymo plane nusistatyti pagalbos organizavimo mokyklos nelankantiems (ir del
pateisinamq, ir del nepateisinamq prieZasliq) mokiniams biidus. Klasiq vadovams, ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo pedagogams rekomenduojame koordinuoti mokiniq pamokq / ugdymo
dienq lan-komumq, stebeti jq elgesi, pasiekimus ir kitq pareigq vykdym4, apie tai nuolat informuoti
tevus (globejus, riipintojus); prireikus koordinuoti mokymosi pagalbos teikimq pamokas / ugdyno
dienas praleidusiems mokiniams Mokyklos ugdymo plane nustatyta tvarka, bendradarbiauti su
dalykq mokyojais, Svietimo pagalbos specialistais, tevais (globejais, riipintojais), Mokyklos vaiko

Itin svarbu Mokyklos pamokq
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geroves komisija; Warkyti lankomumo apskaitos dokumentus, pamokas/ugdymo dienas
vaiko
iateisinandius dokumentui, paai5kinimus, prireikus - teikti Siuos dokumentus Mokyklos
klasiq
su
bendradarbiauti
rekomenduojame
pagalbos
specialistams
Svietimo
geroves komisijai.
iadovais ar ifimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo pedagogais, mokiniq tevais (globejais,
riipintojais) ir kitomii istaigomis aiSkintis, vertinti ir sprgsti pamokas / ugdymo dienas praleidusiq
*otlnq tokio elgesio prieiastis; Mokyklos ugdymo plane nustatyta tvarka teikti Svietimo pagalb4
pamokas / ugdyho dienur praleidusiems mokiniams ir jq tevams (globejams, r[pintojams).
Lonsultuoti klasiq vadovus, dalykq mokytojus; planuoti (pagal poreiki) priemones lankomumui
gerinti. Taip pat igyvendinti prevencines priemones * organizuoti ir vykdyti vaikq ir tevq (glob€jq'
i:pintojq) apkt"uias, susijusias su mokiniq adaptacija savijauta, saugumu mokykloje, Zalingais
veik14 siekiant uZtikrinti mokiniq adaptacij4
ipioehisi' pianuoti ir igyvendinti
'irtlngq prevencing
iiiokykloje, saugum4
iprodiq prevencij4. Mokyklos vaiko geroves komisiiai
rekomeniuoja.e-tlpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota.i asmenybes
s€kmg, ger4 savijautq brand4, individualias vaiko galimybes atitinkandius ugdymo(si) pasiekimus
bei paZnng4, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Siekdami itvirtinti tivq (globejq, riipintojq) ir Mokyklos susitarimus delvaikq pamokq
Saliq
/ ugdymo dienq lan'komumo apsliaitos, si0lome papildyti esamas mokymo sutartis
terminais,
susitartais
(globejq,
riipintojq)
dalyje itraukiant tevq
isipareigojimus
lsipa'reigojimq
-piteif.ti
paieisinim4 del mokiniq praleistq pamokq / ugdymo dienq dil pateisinamq
bo'Oais
prieZastiq. Taip pat siUlome mokymo sutartyje iWirtinti ir t€.vq.-(glob€jq, riipintojq) atsakomybq uZ
piktnaudZiavimqievq valdZia, neveikimq vaiko labui, jei nesilaikoma ar piktnaudZiaujama mokymo
sutartyje, Mokyilos pamokq / ugdymo dienq lankomumo apskaitos tvarkoje nustatytais susitarimais
det vaikq lanlomumo pateisinimo. Pagal Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq
kodekso itotiuu - LR ANK) 80 straipsnio I d4li ,,T€vq (glob€jq, rupintdq) vengimas leisti i
mokykl4 vaik4 iki 16 metq ar6a kliudymas vaikui iki l6 metq mokyis pagal pradinio ir pagrindinio
ugdymo-programas uZtraukia ispejim4 arba baud4 nuo vieno Simto keturiasdeiimt iki trijq Simtq
eirq,.. Ragaf l-n ayf 80 stiaipinio 2 dali ,,Sio straipsnio l.dalyje numatytas administracinis
nusiZengiia., padarytas pakartoiinai, uZtraukia baud4 nuo dviejq Simtq a5tuoniasdeSimt iki Seiiq
Simtq eury,.o, o pagal LR ANK 80 straipsnio 3 dali ,,UZ Sio straipsnio 1,2 dalyse numatytus

administracinius nusiZengimus gali biiti taikoma administracinio poveikio priemone - ipareigojimas
prieZioros,
dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos
programose
kitose
ar
keitimo
elgesio
resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio
(kursuose)0,.-Jeitevai (glob€jai, rupintojai) nesilaiko minetq LR ANK straipsniq nuostalq, Mokykla
iuri teisg Lreiptis i poiicij4, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tamybos prie Socialines
upruugoi ir darbo minisieri.los tiritorinius padalinius, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sportJministerijos Sv ietimo kokybes i r regionin€s politikos departamentq.

l-aikinai einantis Svietimo, mokslo

ir

sporto ministro

pareigas

Asta Dilyte, tel. (85)

2l9l186, el. p. Asta,Dilyte@smm.lt

Algirdas Monkevidius

