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PATVIRTINTA 
Vilniaus lietuvių namų direktoriaus  
2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V1-143 (1.3) 

 
VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ PREVENCINIS PROJEKTAS „AŠ EINU Į MOKYKLĄ, NES....“ 

 
I SKYRIUS 

PROJEKTO PAGRINDIMAS 
 

Mokyklos nelankymo problema nėra nauja. Ji egzistavo visais laikais. Tačiau viską 

apimančia ji tapo tada, kai buvo pradėta įgyvendinti privalomojo mokymo (Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymas reglamentuoja, kad vaikai ir paaugliai privalo mokytis iki 16 metų) politika. 

Nelengva įgyvendinti šį tikslą, nes dalis mokinių mokyklą lanko nenoriai, dažnai praleidinėja 

pamokas, o kartais ir visai atsisako mokytis, nėra motyvuoti įgyti pagrindinio išsilavinimo, todėl 

anksti pasitraukia iš mokyklos. 

Mokiniai, „iškritęs“ iš švietimo sistemos, negali gauti įstatymų nustatyta tvarka išduoto 

dokumento, patvirtinančio asmens mokymosi rezultatus, todėl toks asmuo negali sėkmingai įsilieti į 

darbo rinką. Neišsilavinusiam žmogui yra sunkiau dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Iškyla 

tikimybė būti atstumtam, kas sąlygoja psichologines asmens problemas, socialinį ir finansinį 

nesaugumą. Todėl kiekvienos šalies švietimo sistemos tikslas yra siekti, kad jos visuomenės nariai 

būtų išsilavinę – įgytų asmens tam tikro lygio brandą liudijančią kompetenciją, žinias, įgūdžius, 

gebėjimus ir vertybines nuostatas. 

Suvokiant mokyklos nelankymo problemos aktualumą, jos įtaką mokymosi procesui ir 

visai švietimo sistemai bei valstybei ekonominiu atžvilgiu, mokykloms iškyla poreikis nuolat 

atsinaujinti ir keistis, tirti savo veiklą, ieškoti problemos šaltinių ir sprendimo būdų bei siekti nulinės 

lankomumo tolerancijos. 

 

II SKYRIUS 
PROJEKTO TIKLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Projekto tikslas – sujungti mokinių, tėvų (globėjų) ir pedagogų pastangas užtikrinant 

geresnį pamokų lankomumą. 

2. Projekto uždaviniai: 

2.1. sumažinti be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičių; 

2.2. gerinti mokinių, pedagogų, tėvų (globėjų)  bendradarbiavimą; 

2.3. didinti mokinių motyvacinius veiksnius, įtakojančius geresnį pamokų lankomumą. 

 

III SKYRIUS 
PROJEKTO DALYVIAI 

 

3. Vilniaus lietuvių namų 1–8, I–IV G klasių mokiniai. 
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IV SKYRIUS 
 NUMATOMI REZULTATAI 

 

4. Gerės mokinių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas. 

5. Mažės praleistų pamokų skaičius. 

 

V SKYRIUS 
PROJEKTO ORGANIZATORIAI  

 

6. Projekto organizatoriai: Socializacijos skyrius vedėja Ineta Baubinienė, Ugdymo 

aptarnavimo skyriaus vedėjas Malvydas Karsokas, socialinė pedagogė Agnė Šaukeckienė, 

psichologė Rasa Perednienė, klasių vadovai ir auklėtojai bendrabutyje. 

 

VI SKYRIUS 
PROJEKTO TRUKMĖ 

 

7. 2022 m. gruodis–2024 m. gruodis. 

 

VII SKYRIUS 
PROJEKTO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Veikla  Data Vykdytojo vardas ir 
pavardė 

Parengti projektą „Aš einu į mokyklą, nes...“ 2022 m. gruodis Ineta Baubinienė  

Atlikti 5–8 ir I–IV G klasių mokinių tyrimą „Gimnazijos 
nelankymo priežastys“ 

2023 m. sausis–
vasaris  

Rasa Perednienė, 
Agnė Šaukeckienė   

Tobulinti Vilniaus lietuvių namų lankomumo tvarkos 
aprašą ir informuoti bendruomenę apie pasikeitimus 

2023 m. sausis–
vasaris  

Klasių vadovai,  
auklėtojai 
bendrabutyje 

Organizuoti mokinių ir tėvų (globėjų) susitikimus su 
policijos, vaiko teisių apsaugos tarnybų atstovais 
vaikų teisių ir teisėtų interesų klausimais. 

2023 m. sausis–
2024 m. gruodis 

Rasa Perednienė, 
Agnė Šaukeckienė   

Peržiūrėti mokinių mokymosi sutartis ir informuoti 
gimnazijos bendruomenę apie pasikeitimus 

2023 m. kovas–
balandis 

Ineta Baubinienė  

Tobulinti mokinių skatinimo sistemą už gerą pamokų 
lankomumą 

2023 m. balandis, 
2024 m. balandis 

Klasių vadovai,  
auklėtojai 
bendrabutyje 

Sudaryti individualius pagalbos planus mokiniams, 
vengiantiems lankyti mokyklą, kartu su mokinių 
tėvais (globėjais) 

2023 m. sausis–
2024 m. gruodis 

Rasa Perednienė, 
Agnė Šaukeckienė   

Siųsti oficialius informacinius pranešimus tėvams 
(globėjams) dėl jų vaikų pamokų nelankymo 

2023 m. sausis–
2024 m. gruodis 

Agnė Šaukeckienė   
 

Informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos 
skyrių apie vaikų teisių ir teisėtų interesų 
pažeidimus. 

2023 m. sausis–
2024 m. gruodis 

Agnė Šaukeckienė   
 

Įrengti skaitmeninę gimnazijos lankymo kontrolę su 
papildoma automatine tėvų informavimo funkcija 

2023 m. sausis-
Rugsėjis 

Malvydas Karsokas  

 


