
PATVIRTINTA 

Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos  

direktoriaus  

2019 m. rugsėjo 30  d. 

įsakymu Nr. V-193 

 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR GIMNAZIJOS  NELANKYMO 

PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą (toliau 

Tvarkos aprašą) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 2003 m. birželio 17d. Nr. 

IX-1630, Vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymas 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234, Lietuvos 

Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238  

ir mokyklos nuostatai, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas). 

2. Tvarkos aprašas reglamentuoja klasių vadovų, dalykų mokytojų, direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui, Vaiko gerovės komisijos veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę 

ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.  

3. Tvarkos aprašas nustato mokinių gimnazijos lankomumo apskaitą ir prevencines poveikio 

priemones gimnazijos nelankymui mažinti bei padedančias mokiniui įgyvendinti teisę į mokslą. 

4. Tvarkos aprašo tikslai: 

4.1. gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir kelti mokymosi motyvaciją; 

4.2.vykdyti mokinių gimnazijos nelankymo prevenciją; 

4.3.nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.  

5. Vartojamos sąvokos: 

5.1. Pamokų nelankantis mokinys – be pateisinamosios priežasties praleidžiantis kai kurias 

pamokas. 

5.2. Gimnaziją vengiantis lankyti mokinys – be pateisinamosios priežasties neateinantis į visas tą 

dieną vykstančias pamokas. 

5.3. Gimnazijos nelankantis mokinys – per mokslo metus praleidęs daugiau negu 50 proc. 

pamokų.  

II.MOKINIŲ APSKAITOS ORGANIZAVIMAS IR TVARKYMAS 

6. Praleistos pamokos/dienos pateisinamos mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikus pateisinamą 

raštą: 

6.1. dėl mokinio ligos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo, vadovaujantis gydymo 

įstaigos nurodymais ir rekomendacijomis (1 priedas); 

6.2. dėl svarbios priežasties (tikslinių apsilankymų valstybės ar savivaldybės institucijose, dėl 

svarbių šeimos aplinkybių, kurias nurodo tėvai (globėjai, rūpintojai)) ne ilgiau kaip 3 d. per mėnesį 

(2 priedas).  

7. Išskirtiniais atvejais, kai atsiranda poreikis mokiniui nedalyvauti ugdymo procese ilgiau nei 3 

dienas iš eilės, turi būti pateiktas raštiškas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas gimnazijos direktoriui 

ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas, susitariat dėl atsiskaitymo už praleistas pamokas. 

8. Pirmąją mokinio atvykimo po ligos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo dieną 

mokinys arba tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia nustatytos formos pateisinimą klasės vadovui, 

kuriame nurodomas pateisinamų dienų skaičius, gydytojo rekomendacijos dėl visiško ar dalinio 

atleidimo nuo fizinio ugdymo ar sporto užsiėmimų (paskutinio vizito pas gydytoją metu privaloma 

išsiaiškinti, kuriam laikotarpiui vaikas/mokinys gali būti atleistas nuo minėtų užsiėmimų).  

9. Praleistos pamokos/dienos pateisinamos gimnazijos, jeigu: 

9.1. mokinys atstovauja gimnazijai olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose; 

9.2. iš pamokų išleidžia klasės vadovas  arba administracija (mokiniui staigiai susirgus, įvykus 
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nelaimingam atsitikimui). Tėvai (globėjai, rūpintojai) užtikrina mokinio saugų grįžimą namo; 

9.3. oro temperatūrai gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 20 °C ar žemesnei į 

gimnaziją gali nevykti priešmokyklinės grupės vaikai bei 1-5 klasių mokiniai, esant minus 25 °C ar 

žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. 

9.4. oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir gimnazijai negalint užtikrinti ugdymo proceso 

organizavimo vėsesnėse gimnazijos aplinkose į gimnaziją gali nevykti 1–8, I–IV gimnazijos klasių 

mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymas organizuojamas gimnazijos pasirinkta 

forma. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama 

gimnazijos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į 

ugdymo dienų skaičių; 

9.5. Neatvyko arba vėlavo visuomeninis transportas arba gimnazijos autobusas (pateikus tėvų 

(globėjų) paaiškinimą raštu). 

10. Praleistos pamokos/dienos nepateisinamos:  

10.1. mokiniui savavališkai išėjus iš pamokos;  

10.2. nepateikus nedalyvavimo pamokoje/-se pateisinančio dokumento. 

11. Praleistos pamokos žymimos raide ,,n“, o vėlavimai į pamokas – raide ,,p“.  

12. Dokumentų pateikimas: 

12. 1. Už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui atsakingas 

pamokas praleidęs mokinys ir jo tėvai; 

12.2. netvarkingai, neįskaitomai parašyti, taisyti pateisinantys dokumentai klasės vadovo gali būti 

nepriimami,  o praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos be priežasties; 

12.3. praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių 

dokumentų. 

13. Mokinių tėvai (globėjai): 

13. 1. Tėvų pareiga užtikrinti mokinio punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą.  

13. 2. Jeigu mokinys negali atvykti į gimnaziją, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie neatvykimą privalo 

informuoti (el. paštu, sms žinute, el. dienyne) klasės vadovą pirmają neatvykimo darbo dieną iki 

8.00 val.  

13. Klasės vadovas: 

13.1. kontroliuoja mokinių lankomumą ir vėlavimą, 

13.2. parengia ir pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui ataskaitas apie vadovaujamosios 

klasės mokinių pamokų lankomumą ir taikytas prevencijos priemones per mėnesį. Gimnazijos 

nustatyta tvarka, su ataskaitomis (trimestro ir/ar pusmečio, metinėmis) supažindina mokinius, jų 

tėvus (globėjus, rūpintojus), klasėje dirbančius mokytojus, mokyklos vadovus. 

13.3.  lankomumo apskaitos dokumentus. Pamokas pateisinančius dokumentus, paaiškinimus sega į 

klasei skirtą bylą. 

13.4.  bendrauja su blogai pamokas lankančiais mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), aiškinasi 

pamokų praleidinėjimo priežastis, kviečia tėvus (globėjais, rūpintojais) ir/ar mokinius į posėdžius, 

kur aptariamas mokinių elgesys; 

13.5. mokiniui išvykus gydytis ir mokytis į sanatorinę ar ligoninės mokyklą, informuoja  apie tai 

mokytojus dalykininkus. 

13.6. mokiniui neatvykus į gimnaziją ir tėvams (globėjams) nepranešus, išsiaiškina neatvykimo 

priežastis ir, esant reikalui, apie tai informuoja tėvus; 

13.7. mokslo metų pabaigoje perduoda direktoriaus pavaduotojai ugdymui mokinių praleistas 

pamokas pateisinančius dokumentus.  

14.Vaiko gerovės komisija: 

14.1. Analizuoja pamokų praleidimo priežastis;  

14. 2. įvertina mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas; 

14. 3. planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones grąžinant mokinį 

į mokyklą; 
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14. 4. konsultuojasi su klasėje dirbančiais mokytojais, raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus), 

Medininkų seniūnijos socialinę darbuotoją  darbui su soc. rizikos šeimomis, Švietimo skyrių, 

atskirais atvejais Nepilnamečių reikalų   policijos pareigūną, jei mokinys be pateisinamos 

priežasties per mėnesį praleido daugiau nei 50 proc. pamokų; 

14. 5. inicijuoja administracinių priemonių taikymą mokiniui, nelankančiam gimnazijos; 

14. 6. vykdo 1 - 8  ir I G - IV G klasių mokinių  lankomumo apskaitą trimestrų/ pusmečių ir  

ugdymo proceso pabaigos  analizę. 

III. NELANKYMO PREVENCIJA 

15.Klasės vadovas su mokiniu išsiaiškina pavėlavimų ar neatvykimo į pamokas priežastis.  

16.Jei mokinys praleidžia pamokas arba/ir pavėluoja be pateisinamos priežasties, raštu paaiškina 

nelankymo ir vėlavimo priežastis ir atiduoda klasės vadovui su tėvų (globėjų) parašu. 

17.Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 7 pamokas be pateisinamosios priežasties arba 

pavėluoja daugiau kaip 5 kartus: 

17.1.klasės vadovas inicijuoja mokinio ir tėvų pokalbį ir kartu aptaria prevencines priemones; 

17.2.lankomumui nepagerėjus, klasės vadovas informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

18.Jei mokinys per trimestrą/ pusmetį praleidžia 50 proc. pamokų be pateisinamosios priežasties, jis 

yra neatestuojamas.  

19.Mokiniui ir toliau nelankant gimnazijos, Vaiko gerovės komisija parengia informaciją apie 

atliktą darbą bei taikytas poveikio priemones: 

19.1.mokiniui iki 16 metų dėl pamokų nelankymo Medininkų seniūnijos socialinei darbuotojai 

darbui su soc. rizikos šeimomis, Švietimo skyriui; 

19.2.mokiniui, turinčiam 16 metų, siūloma pasirinkti kitą mokymo formą.  

V. NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA 

20.Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, taikomos šios drausminės nuobaudos: 

20.1.pareiškiamas įspėjimas; 

20.2.vieną kartą per savaitę mokinys privalo dalyvauti prevenciniame pokalbyje su Medininkų 

seniūnijos socialine darbuotoja darbui su soc. rizikos šeimomis, kol pagerės mokinio lankomumas; 

20.3.sutarties nutraukimas. 

21.Apie mokinį, sistemingai vengiantį lankyti gimnaziją, pateikiama informacija savivaldos ar 

teisėsaugos institucijoms.  

22.Geriausiai gimnaziją lankantiems mokiniams ir klasėms per Mokyklos globėjo šventę 

direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas, mokiniai paskatinami dovanėlėmis; jiems gali būti 

organizuojamos pažintinės išvykos.  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23.Klasių vadovai supažindina mokinius su gimnazijos nelankymo prevencijos ir lankomumo 

apskaita, t.y. su tomis pareigomis, kurias jiems nustato ši tvarka.  

24.Mokinių tėvai supažindinami su gimnazijos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitos 

tvarka klasių tėvų susirinkimų metu. 

25.Gimnazijos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitą vykdo klasių vadovai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisija. 

 

 

__________________ 
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1 priedas 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė 

 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos   
                             (ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 ____ klasės vadovui (-ei) 

 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMAS 

20..... m. ................ mėn. ..... d. 

 

________ klasės mokinys (-ė) __________________________________________________ 
                                                                                                   (vardas, pavardė)  

 Nuo 20____ m.____________mėn_____.d.  iki 20____ m.____________mėn_____.d nedalyvavo 

_____pamokoje (-ose)/ugdymo procese dėl ligos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo  
(tinkamą pabraukti). 
 Gydytojo (-ų) rekomendacijos dėl krūvio fizinio ugdymo pamokose: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. 

 

Tėvas / mama / globėjas / rūpintojas _____________          ________________________                       

                        (Pabraukti)                                         (parašas)                                          (vardas, pavardė) 
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                                                                                                2 priedas 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė 

 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos   
                        (ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

_______ mokytojui (-ai)/klasės vadovui (-ei) 

 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMAS 

20..... m. ................ mėn. ..... d. 

 

_______ klasės mokinys (-ė) ___________________________________________________ 
                                                                                                   (vardas, pavardė)  

20___ m.____________mėn__________.d.  nedalyvavo_______ pamokoje (-ose)/ugdymo procese. 

Nedalyvavimo priežastis:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. 

 

Tėvas / mama / globėjas / rūpintojas _____________             _______________________                       

              (pabraukti)                                                    (parašas)                                           (vardas, pavardė) 
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PRALEISTŲ PAMOKŲ TEISINIMO LAPAS 

 

Mano sūnus/dukra ................................................................., ......... klasės mokinys(ė) 

nelankė mokyklos nuo 201_ .... m. ................................ mėn. ..................... d.  iki 201_ .... m. 

................................ mėn. ..................... d. 

 

nes ...................................................................................................................................................... 
                                                  (nurodyti neatvykimo į pamokas priežastį) 

 

...................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Tėvas/mama/globėjas             ........................................................................................                         
                                                                         (Vardas, pavardė)                                                                                                 (parašas)    

 

 

 
 

 

 


