
 

 KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“  MOKYKLOS  

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS 

KARANTINO METU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

2020 m. kovo 30 d. Nr. UP1-29 

Klaipėda 

 

Atsižvelgdama į tai,kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2020-03-16 šalyje  

paskelbė karantiną, bei vadovaudamasiKlaipėdos „Medeinės“ mokyklos  „Nuotolinio mokymo 

taisyklėmis“, patvirtintomis 2020 m. kovo 20d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.UP11-9: 

t v i r t i n u  Klaipėdos „Medeinės“mokyklos mokinių lankomumo apskaitos 

karantino metu taisykles(pridedama).  
 

Direktorė                                                                          Elena Knyzaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PATVIRTINTA: 

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos 

direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. 

          įsakymu Nr. UP1-29 
 

 

KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS KARANTINO METU TAISYKLĖS 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOSNUOSTATOS 

 

1. Mokinių lankomumo apskaitos karantino metu taisyklės (toliau –Taisyklės) yra skirtos  

įgyvendinti ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas 

ugdymoprocesas. 

2. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 įsakymu„Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdupatvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITA 

 

3. Mokinių pamokų lankomumas fiksuojamas elektroninėje sistemoje „MANO 

DIENYNAS“ (toliau – Mano dienynas). 

4.  Jei mokinys dalyvavo VP (Sinchroninė vaizdo pamoka, pamoka tiesioginės transliacijos 

bendravimo būdu)pamokose, atliko užduotis per nurodytą laiką AP(Asinchroninė ugdymo pamoka, 

vaizdo įrašas)ugdymo ir savarankiško užduočių atlikimo pamokose, žymimas jo dalyvavimas.Jeigu 

mokinys minėtose pamokose nedalyvavo, jam „MANO DIENYNAS“ žymima „n“.  

5. Lankomumas pažymimas tą pačiądieną iki pamokų pabaigos. 

6. Kiekvieną mokymosi dieną klasių vadovai iki 15.00 val. patikrina „MANO 

DIENYNE“savo klasės mokinių pamokų lankomumą, aiškinasi mokinių nedalyvavusių pamokose 

priežastis, nedelsiant informuoja tėvus, jei mokinys nedalyvauja pamokose. Jei situacija per savaitę 

nesikeičia, nedelsiant informuoja atsakingą socialinį pedagogą. 

7.  Klasių vadovai tą pačią mokymosi dieną el. paštu teikia klasės lankomumo ataskaitą 

kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui (Priedas).  

8. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui kiekvieną mokymosi dieną kuruojamų klasių 

lankomumo ataskaitas el. paštu pateikia socialinei pedagogei Lianai Paulauskienei, kuri analizuoja 

kiekvienosmokymosi dienos mokinių pamokų lankomumo situaciją ir teikia informaciją mokyklos 

direktorei. 

9. Visa kita informacija dėl lankomumo tvarkymo vykdoma vadovaujantis Klaipėdos 

„Medeinės“ mokyklosmokinių pamokų lankomumo apskaitos ir Mokyklosmokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu 

mokyklosdirektoriaus 2019-08-30 įsakymu Nr.UP1-69A. 

 

_____________________________________ 

Parengė: 

Socialinė pedagogė 

Liana Paulauskienė 



Priedas 

KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOS 

________klasėsmokinių  2020 m. kovo ________ dienos lankomumo ataskaita 

 ________ pamokų (nurodyti tos dienos pamokų skaičių) 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Dalyvavo 

pamokose 
(pamokų 

skaičius) 

Nedalyvavo 

pamokose 
(pamokų 

skaičius) 

Nedalyvavimo 

priežastys 

Taikytos 

prevencinės 

priemonės 

PVZ. Vardenis 

Pavardenis 

5 - - - 

 Petras Petraitis 3 2 Dėl sveikatos 

būklės 

Suderinta su 

tėvais telefonu. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Klasės vadovas:____________________________________ 


