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EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR  

MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Eitminiškių gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokinių pamokų lankomumo 

apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovų, dalyko mokytojų, 

socialinio pedagogo, Vaiko gerovės komisijos, Gimnazijos vadovų veiklą užtikrinant mokinių 

pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant mokinių pamokų nelankymo prevenciją.  

2. Vartojamos sąvokos: 

2.1. Blogai pamokas lankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties 

praleidžiantis 15 ir daugiau pamokų. 

2.2. Gimnazijos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs daugiau nei 50 

proc. pamokų be pateisinamos priežasties. 

2.3. Vėluojantis į pamokas mokinys – mokinys pavėlavęs į pamoką 3 ir daugiau 

minučių. 

2.4. Nuolat vėluojantis į pamokas mokinys – mokinys, per mėnesį penkis kartus 

pavėlavęs į pamoką 3 ir daugiau minučių. 

2.5. Klasių mokinių statistikos registracijos lentelė – Teams platformoje kas mėnesį 

klasės vadovo pildomi duomenys apie mokinių pasiekimus, lankomumą bei vėlavimą ir pan. 

 

II SKYRIUS 

 PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

  

3. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

3.1. dėl mokinio ligos, vizito pas gydytoją ar kitų ypač svarbių priežasčių – galioja 

tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiški pateisinimo dokumentai (priedas Nr. 1); 

3.2. dėl tikslinių iškvietimų (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į policijos 

komisariatą, teismą, Vaiko teisių apsaugos skyrių, Pedagoginę psichologinę tarnybą ir pan.; 

3.3. dėl mokinio atstovavimo Gimnazijai tarptautiniuose, respublikiniuose, 

regioniniuose, rajono, miesto ar Gimnazijos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, 

konferencijose, sporto varžybose ir pan.; galioja švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų 

dokumentai, Gimnazijos mokytojų, siuntusių mokinį į konkursus, olimpiadas, varžybas ir kitus 

ugdymo renginius, pažymos ir sąrašai, patvirtinti Gimnazijos direktoriaus; 

3.4. dėl nepalankių oro sąlygų; 

3.5. dėl mokyklinio, maršrutinio autobuso, vežančio mokinius į Gimnaziją, 

neatvykimo ar vėlavimo. 

4. Mokinio, sunegalavusio pamokų metu ir turinčio klasės vadovo ar socialinio 

pedagogo leidimą dėl blogos savijautos toliau nedalyvauti pamokose, praleistas pamokas 



pateisina tėvai (jei nebuvo kreiptasi į gydymo įstaigą). Tėvai apie blogą vaiko savijautą 

informuojami telefonu. 

5. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių 

dokumentų. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) TVARKA 

 

6. Mokinių pažintines, poilsines keliones su tėvais (globėjais, rūpintojais) 

rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis.  

7. Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į pažintinę, poilsinę kelionę pamokų metu:   

7.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti prašymą Gimnazijos direktoriui dėl 

praleistų pamokų pateisinimo;  

7.2. išvykdamas į kelionę, mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistų pamokų 

ugdymo turinį.  

 

IV SKYRIUS 

 LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

 

8. Vėluoti į pamokas draudžiama. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas 

elektroniniame dienyne pažymi „p“ ir parašo pastabą, nurodydamas vėlavimo priežastį (rašo tą 

priežastį, kurią nurodė mokinys). Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko ir 

vėlavimo priežastis nereikšminė, mokytojas gali žymėti „n“. 

9. Lankomumo apskaita pamokoje: 

9.1. pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams 

privalomas;  

9.2. mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko 

mokytojas elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje, raide 

„p“, jei mokinys pavėlavo į pamoką. 

10. Pateisinančių praleistas pamokas dokumentų pateikimas ir rinkimas: 

10.1. praleistas pamokas mokinys privalo pateisinti iš karto / kitą dieną po praleidimo; 

10.2. už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui 

atsakingas pamokas praleidęs mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai); 

10.3. praleistas pamokas ir pavėlavimą į jas pateisinančius dokumentus (taip pat 

elektroninio pašto, elektroninio dienyno žinutes / pranešimus) sistemina ir saugo klasės 

vadovas iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 

11. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

11.1. užtikrina punktualų ir reguliarų Gimnazijos lankymą bei operatyviai sprendžia 

mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus, kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį; 

11.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į Gimnaziją dieną (iki pamokų pabaigos) 

apie neatvykimo priežastis informuoja klasės vadovą; 

11.3. laiku parašo vaiko praleistų pamokų pateisinimus naudodamiesi elektroniniu 

paštu, elektroniu dienynu, raštiškai – forma priedas Nr. 1; 

11.4. esant būtinybei mokiniui anksčiau išeiti iš pamokų, elektronine žinute ar 

skambučiu informuoja klasės vadovą nurodydami išėjimo priežastis bei laiku parašo vaiko 

praleistų pamokų pateisinimus; 

11.5. atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, dalyko mokytoju, socialiniu 

pedagogu, Gimnazijos administracija; 



11.6. bendradarbiauja su gimnazijos administracija, klasės vadovu, dalykų mokytojais 

bei pagalbos mokiniui specialistais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, 

specialiąją pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą; 

11.7. reguliariai susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų pamokų 

skaičiumi, pagyrimais ir pastabomis, ugdymo(-si) rezultatais ir kt. informacija); 

11.8. lanko tėvų susirinkimus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje svarstant 

vaiko lankomumo problemas. 

 

V SKYRIUS 

 PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJA 

 

12. Dalyko mokytojas: 

12.1. kiekvieną pamoką pažymi mokinių praleistas pamokas ir pavėlavimą 

elektroniniame dienyne; 

12.2. pastebėjęs, kad mokinys neatvyksta arba vėluoja į jo pamokas be pateisinamos 

priežasties daugiau kaip 3 kartus iš eilės, informuoja klasės vadovą; 

12.3. organizuodamas konkursus, olimpiadas, pamokas netradicinėse erdvėse, išvykas 

ir kitus renginius, kuriuose mokiniai dalyvauja pamokų laiku, mokinių sąrašą klasių vadovams, 

mokytojams skelbia Gimnazijos elektroniniame dienyne. 

13. Klasės vadovas: 

13.1. mokiniui neatvykus į Gimnaziją (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) 

nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja socialinį 

pedagogą ir/ar Gimnazijos administraciją; 

13.2. renka ir tvarko praleistas pamokas ir pavėlavimą į pamokas pateisinančius 

dokumentus; 

13.3. ne rečiau kaip kartą per savaitę elektroniniame dienyne pateisina mokinių 

praleistas pamokas; 

13.4. individualiai dirba su blogai pamokas lankančiais, vėluojančiais mokiniais; 

13.5. su mokiniu, praleidusiu ir nepateisinusiu 15 ir daugiau pamokų per mėnesį, 

organizuoja pokalbį su socialiniu pedagogu, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); 

13.6. apie mokinį, kuris antrą kartą tą patį pusmetį praleido 15 ir daugiau pamokų per 

mėnesį be pateisinamos priežasties, inicijuoja raštišką pranešimą tėvams (globėjams, 

rūpintojams), kuriuo jie kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdį; 

13.7. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 

Gimnazijos vadovais, Vaiko gerovės komisija; 

13.8. nuolat stebi tėvų (globėjų, rūpintojų) jungimosi prie elektroninio dienyno 

dažnumą, esant reikalui, išsiaiškina nesijungimo priežastis; 

13.9. tėvams (globėjams, rūpintojams) neturintiems galimybės prisijungti prie 

elektroninio dienyno bei parašius prašymą 1 kartą per mėnesį (pasibaigus mėnesiui) 

išspausdina mokinio lankomumo ir pažangumo ataskaitas. Pasibaigus pusmečiui, išspaudina 

pusmečio lankomumo ir pažangumo ataskaitas; 

13.10. iki kito mėnesio 3 d. Teams platformoje pateikia mėnesio ataskaitas apie 

vadovaujamosios klasės mokinių pamokų lankomumą, drausminimo priemones taikytas 

pamokų nelankantiems mokiniams. 

14. Socialinis pedagogas:  

14.1. stebi mokinių lankomumą elektroniniame dienyne, „Klasių mokinių statistikos 

registracijos“ lentelėje; 

14.2. vadovaudamasis klasių vadovų pateikta informacija, individualiai dirba su  blogai 

lankančiais pamokas ir gimnazijos nelankančiais mokiniais;  

14.3. padeda klasės vadovui išsiaiškinti ir šalinti blogo pamokų lankomumo priežastis; 



14.4. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje; 

14.5. kai nėra klasės vadovo (daugiau nei 1 mėn.), iš mokinių priima praleistas pamokas 

pateisinančius dokumentus; 

14.6. pasibaigus mėnesiui analizuoja ir vertina klasių vadovų pateiktas lankomumo 

ataskaitas ir taikytas prevencijos priemones; 

14.7. organizuoja lankomumo patikras, ypač per paskutines pamokas ir informuoja 

klasės vadovus, tėvus (globėjus, rūpintojus), jei mokinys nedalyvauja ugdymo veikloje;  

14.8. telkia gimnazijos benduomenės narius ir socialinius partnerius lankomumo 

problemoms spręsti.  

15. Vaiko gerovės komisija:  

15.1. vertina ugdymosi aplinką, analizuoja ugdymosi poreikius, lankomumo problemas 

ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemnių prioritetus, kryptis, teikimo formą; 

15.2. nagrinėja mokinių blogo lankomumo, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi 

veiksmų, padedančių šias problemas spręsti; 

15.3. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) lankomumo užtikrinimo klausimais; 

15.4. bendradarbiauja su Gimnazijos savivaldos institucijomis ar asmenimis vaiko 

gerovės klausimais; 

15.5. vykdo Gimnaijos benduomenės švietimą; 

16. Gimnazijai nustačius, jog vaikas nelanko mokyklos, nes tėvai piktybiškai nevykdo 

savo pareigų, šią informaciją perduoda Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko 

teisių apsaugos tarnybai ir Vilniaus r. vyriausiajam policijos komisariatui. 

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai su šiuos aprašu 

supažindinami pasirašytinai. 

18. Mokiniai su šiuo aprašu supažindinami kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio 

pirmą savaitę. 

19. Tėvai su šiuo aprašu supažindinami per MANO DIENYNAS SISTEMĄ kiekvienų 

mokslo metų rugsėjo pirmą savaitę. Tvarka mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) 

primenama klasės tėvų susirinkimų metų. 

20. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetinėje svetainėje. 

_______________________________ 



1 priedas 

 

.................................................................................. 
(vardas, pavardė) 

 

 

Eitminiškių gimnazijos 

.................... klasės auklėtojai 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

DĖL PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO 

  

............................. 
(data) 

 

 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters ...................................................................., 
                                              (vardas, pavardė)  

 

....................... klasės mokinio/mokinės, ..................................................................................... 
       (klasė)                      (data) 

 

praleistas pamokas, kadangi ........................................................................................................ 
                                                         (priežastis)   

 

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

  

 

.................................  ................................................................. 
         (parašas)                             (vardas, pavardė) 

 

 

 

 


