
 
(Silkeborgo savivaldybės logotipas) 

 

Pamokų praleidimo tvarkos nuostatos 
 

 

Tai, kad vaikas lanko mokyklą kiekvieną dieną, yra Jūsų, kaip tėvų, 
atsakomybė. Galite prarasti vaiko- ir jaunimo pašalpą, jei vaikas 
nepateisinamai praleidžia pamokas. 
 

Kam taikomos pamokų praleidimo tvarkos nuostatos? 
Pamokų praleidimo tvarkos nuostatos taikomos visiems Silkeborgo savivaldybės bendrojo 
lavinimo mokyklų mokiniams. 

 
Kada pamokų praleidimas yra nepateisinamas? 
Pamokų praleidimas yra nepateisinamas, kai Jūsų vaikas nelanko pamokų neturint 
pateisinamos priežasties arba leidimo iš mokyklos. Pateisinama priežastis gali būti, pavyzdžiui, 
liga. 
 
Kada mano vaikas gali likti namuose ir nelankyti mokyklos? 
Sergantis vaikas gali likti namuose, tačiau nepamirškite tą pačią dieną pranešti mokyklai apie 
ligą. Jei Jūsų vaikas turi apsilankyti pas gydytoją ar stomatologą, tai taip pat leidžiama. Jūsų 
vaikas taip pat labai ypatingais atvejais - pvz. per didelius šeimos renginius – gali gauti leidima 
nedalyvauti pamokose, jei mokykla suteikia tokį leidimą. Jei mokykla nesuteikia tokio leidimo, 
tai yra nepateisinamas pamokų praleidimas. 
 
Kada nepateisinamas pamokų praleidimas gali turėti ekonominių pasėkmių? 
Kai Jūsų vaikas per ketvirtį turi 15% ar daugiau nepateisinamo pamokų praleidimo (sausio – 
kovo mėn., balandžio – birželio mėn., liepos – rugsėjo mėn., spalio – gruodžio mėn.), galite 
prarasti vaiko- ir jaunimo pašalpą už vieną ketvirtį. 
 
15% nepateisinamas pamokų praleidimas per ketvirtį paprastai prilygsta 6–9 dienoms. Dienų 
skaičius skiriasi, nes mokyklų dienų skaičius kinta kiekvieną ketvirtį. Pavyzdžiui, 15% gali būti 
6 dienos ketvirtyje nuo liepos iki rugsėjo mėn., ir 9 dienos ketvirtyje nuo sausio iki kovo mėn. 
 
Skaityti daugiau kitame puslapyje › 

 

  

Praleidimas dėl ligos, negalios ar 
pan. 

Praleidimas gavus mokyklos 
vadybos leidimą (ypatingais 
atvejais) 

 



Kaip man sužinoti, ar mano vaikui yra nepateisinamas pamokų praleidimas? 
Mokyklos vadovybė privalo nedelsiant su Jumis susisiekti, atveju, jei Jūsų vaiko nebuvimas yra 
nepateisinamas. 
 
Jei per ketvirtį Jūsų vaikas turi 10% pamokų praleidimo, mokykla turi Jus perspėti, kad galite 
prarasti vaiko- ir jaunimo pašalpą už vieną ketvirtį, jei vaiko pamokų praleidimas be 
pateisinamos priežasties pasieks 15%. 
 
Kas atsitinka, jei mano vaiko nepateisinamas pamokų praleidimas pasiekia 15% ar 
daugiau? 
Jei Jūsų vaikas ketvirtyje (pavyzdžiui, sausio – kovo mėn.) nepateisinamai praleido 15% 
pamokų ar daugiau, Jūsų savivaldybė gali nuspręsti, kad Jums nebus išmokama vaiko- ir 
jaunimo pašalpa už vieną ketvirtį. 
 
Ar turiu galimybę paaiškinti savo vaiko pamokų praleidimą prieš prarandant vaiko- ir 
jaunimo išmoką? 
Prieš įmanomą vaiko- ir jaunimo pašalpos praradimą, Jūsų savivaldybė privalo Jūsų paklausti, 
ar nėra pateisinamų priežasčių, dėl kurių vaikas nebuvo mokykloje. 
 
Jei Jūsų vaikas yra vyresnis nei 12 metų, savivaldybė taip pat privalo paklausti vaiko. 
 
Kodėl sukurtos pamokų praleidimo tvarkos nuostatos? 
Dėl pamokų praleidimo sunku sekti mokslo eigą, o mokykla yra svarbi Jūsų vaiko ateičiai. 
Pamokų praleidimas gali būti ženklas, kad Jūsų vaikas nėra mokyklos bendruomenės dalis. 
Pamokų praleidimo tvarkos nuostatos turėtų padėti užtikrinti, kad Jūs pasirūpintumėte, kad 
vaikas lankytų mokyklą. 
 
Kaip mokykla gali padėti mano vaikui? 
Galbūt Jūsų vaikas neatvyksta į mokyklą, nes jam arba jai sunku sekti mokslo eigą. Jūsų 
vaikas galbūt turi problemų klasėje ar kitų iššūkių. Kreipkitės į savo vaiko mokyklą, kad kartu 
rastumėte gerą sprendimą, kuris skatintu Jūsų vaiką lankyti mokyklą - atminkite: mokykla yra 
svarbi Jūsų vaiko ateičiai 
 
 

 

? 
Kur galėčiau sužinoti daugiau? 
Kreipkitės į mokyklą, jei iškila klausimai dėl Jūsų vaiko 
pamokų praleidimo mokykloje. Daugiau apie nuostatas 
skaitykite: uvm.dk/fravær. 
 
Taip pat galite gauti anoniminius savivaldybės patarimus 
apie Jūsų vaiko ir šeimos gerovę. 
Adresus ir telefono numerius savo savivaldybėje rasite: 
borger.dk/familie-og-boern/Brug-for-raad-og-hjaelp/Familieraadgivning-og-akut-
hjaelp 
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