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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ 

SKYRIAUS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS APRAŠAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos 

tikslai:  

1.1. gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir didinti motyvaciją;  

1.2. vykdyti mokinių mokyklos nelankymo prevenciją;  

1.3. nustatyti bendrus pamokų lankomumo apskaitos kriterijus mokykloje.  

2. Ši tvarka nustato:  

2.1. mokinių lankomumo Rietavo sav. Tverų gimnazijoje ir Tverų gimnazijos 

Medingėnų skyriuje apskaitą;  

2.2. prevencines poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti.  

3. Mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs 50 proc. pamokų, 

laikomas nelankančiu mokyklos; per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs 25 proc. pamokų, 

laikomas blogai lankančiu. 

4. Mokinys, be pateisinamos priežasties praleidęs 50 proc. dalykui skirtų pamokų 

laikomas nesimokęs to dalyko ir yra neatestuojamas. Mokiniui, praleidusiam pamokas dėl ligos, 

sudaroma galimybė atsiskaityti už praleistas temas. 

5. Tvarką įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. 

6. Už tvarkos vykdymą atsakingi asmenys: mokinys, klasės vadovas, dalyko mokytojas, 

tėvai, socialinis pedagogas, mokyklos administracija. 

 

LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

 

7.  Mokinys:  

7.1. privalo punktualiai ir reguliariai lankyti mokyklą;  

7.2. susirgus tą pačią dieną informuoti klasės vadovą (žinute, tel. skambučiu);  

7.3. praleidus pamoką (-as), nedelsiant pristatyti gydytojo pažymą (tėvų pateisinimai 

galioja tik dėl trijų praleistų dienų per mėnesį bei ypatingais atvejais (artimųjų netektis, ūmi liga ar 

pan.), bet ne daugiau nei 15 dienų per mokslo metus);  

7.4. be svarbios priežasties draudžiama pamokų metu tikrintis sveikatą ar tvarkyti kitus 

asmeninius reikalus; 

7.5. jai reikia skubiai išvykti ar išeiti, mokinys turi parodyti raštišką tėvų prašymą arba 

išleisti tėvams informavus telefonu klasės vadovą ar administracijos atstovą. Tada mokytojai 

nežymi mokinio dienyne n; 

7.6. kai vaikas su tėvais kartu vyksta atostogauti į užsienį, tėvai pateikia prašymą 

direktoriui, suderinę išvykimą su klasės auklėtoju. Mokinys dalykų mokytojams atsiskaito už 

praleistas pamokas. 

8. Pamokos pateisinamos dėl kitų priežasčių: 

8.1. autobusui neatvežus mokinių žymima n ir pateisinama mokyklos direktoriaus 

įsakymu. Apie autobuso neatvykimą, pavaduotoja ūkio reikalams nedelsiant informuoja socialinį 

pedagogą ir mokyklos direktorių. 

8.2. nežymima ir pateisinama, kai mokinys atstovauja mokyklai olimpiadose, 

konkursuose, konferencijose, varžybose; 
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8.3. kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1–5 

klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, 6–12 klasių mokiniai. 

9. Klasės vadovas: 

9.1. kas savaitę elektoriniame dienyne pagal pateiktus mokinio tėvų raštelius pateisina 

praleistas pamokas. Mokinio praleistos pamokos skirstomos: l – liga (galioja tik gydymo įstaigų 

išduotos pažymos); p – pateisinama praleidimo priežastis (galioja tik švietimo įstaigų, visuomeninių 

organizacijų vardiniai dokumentai, mokyklos mokytoju, siuntusiu mokinį į konkursus, olimpiadas, 

varžybas ir kitus ugdymo renginius, pažymos, pavieniai tėvų prašymai mokiniui sunegalavus arba 

dėl svarbių šeimyninių priežasčių (iki 3 dienų per mėnesį, bet ne daugiau nei 10 dienų per mokslo 

metus); n – nepateisintos pamokos (mokinys nepateikė pateisinančių dokumentų); 

9.2. suveda duomenis apie mokinių praleistų pamokų pateisinimą ne vėliau kaip iki kito 

mėn. 5 dienos, išspausdintą ataskaitą pateikia socialiniam pedagogui, jeigu mokiniai be pateisinimo 

priežasties praleido 15 ir daugiau pamokų;  

9.3. kiekvieną dieną klasės vadovai tą pačią dieną informuoja tėvus dėl moksleivių 

nebuvimo pamokoje, jei nėra klasės vadovo, praneša soc. pedagogas;  

9.4. labai blogai lankančios klasės vadovas, perengia ir kiekvieną mėnesį socialiniam 

pedagogui pristato klasės lankomumo ataskaitą (Priedas Nr. 1). Esant reikalui, socialinis pedagogas 

kviečiasi mokinį pokalbiui; 

9.5. aptaria klasės mokinių lankomumą su dalykų mokytojais; 

9.6. informuoja blogai lankančių ir nelankančių mokinių tėvus apie praleistų pamokų 

skaičių, išsiaiškina pamokų praleidimo priežastis; 

9.7. kviečia pokalbiui mokinį, jo tėvus/globėjus arba mokinį kartu su tėvais/ globėjais; 

jei kitą mėnesį situacija nesikeičia, raštu kreipiasi į socialinį pedagogą; 

9.8. tėvų susirinkimų metu pristato lankomumo suvestines, kartu su tėvais analizuoja 

pamokų praleidimo priežastis; 

9.9. jei mokinys pamokų metu suserga (pasijunta blogai), jis siunčiamas pas sveikatos 

priežiūros specialistą. Esant reikalui, klasės vadovas praneša tėvams ir tėvai pasirūpina saugiu vaiko 

grįžimu namo; 

9.10.  informuoti dalyko mokytojus, kad mokinys susirgo pamokų metu; 

9.11.  pasveikus pristatyti gydytojo pažymą per 5 dienas; 

9.12. prireikus mokiniui dėl įvairių priežasčių išvykti ar pan., (gavus iš tėvų 

informaciją) klasės vadovas informuoja dalykų mokytojus, kurių pamokose mokinys nedalyvaus.  

10. Dalyko mokytojas: 

10.1. parašo į elektroninį dienyną, kai mokinys išvyksta į olimpiadas, konkursus, 

varžybas ir pan.; 

10.2. tą  pačią darbo dieną elektroniniame dienyne pažymi neatvykusius mokinius; 

10.3. informuoja klasės vadovą apie iš pamokų pabėgusius bei blogai lankančius 

mokinius; 

10.4. dienyne prie pabėgusio mokinio žymi p raidę;  

10.5. neišleidžia mokinių anksčiau iš pamokos; 

10.6. prasižengus mokiniui pamokos metu neišvaro iš klasės, o kviečiasi specialistą 

(socialinį pedagogą, pavaduotoją ugdymui arba direktorių). 

11. Tėvai: 

11.1. atsako už vaiko pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos  

lankymą LR švietimo įstatyme nustatyta tvarka; 

11.2. iš anksto arba tą pačią dieną informuoja klasės vadovą apie vaiko neatvykimą į 

mokyklą, nurodo priežastis; 

11.3. savo parašytu paaiškinimu gali pateisinti iki 3 dienų per mėnesį, bet ne daugiau 

nei 15 dienų per mokslo metus vaiko praleistų pamokų. 
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12. Socialinis pedagogas: 

12.1. gavęs lankomumo ataskaitas ar informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį, 

aptaria situaciją su klasės vadovu ar dalyko mokytoju, numato veiksmų planą; 

12.2. dirba individualiai su mokiniu bei jo šeima; 

12.3. inicijuoja mokytojų ir tėvų  įtraukimą į pagalbos vaikui teikimo procesą; 

12.4. lankomumo problemas aptaria su pavaduotoju ugdymui; 

12.5. informuoja apie mokyklos nelankymą ir vaikų nepriežiūrą Nepilnamečių reikalų 

policijos pareigūnų veiklos grupės bei vaiko teisių apsaugos institucijų specialistus; 

12.6. pagal poreikį atliekamas mokyklos nelankymo priežasčių tyrimas.  

13. Pavaduotojas ugdymui: 

13.1. rengia dokumentus ir prižiūri klasių vadovų veiklą; 

13.2. rengia lankomumo stendą; 

13.3. pasibaigus pusmečiui, mokslo metams, mokyklos lankymo situaciją analizuoja 

mokytojų tarybos posėdyje. 

14. Direktorius: 

14.1. skatina bendruomenę spręsti iškilusias problemas. 

 

PREVENCINES PRIEMONES LANKOMUMUI GERINTI 

 

15. Mokiniui, blogai lankančiam ar nelankančiam mokyklos, gali būti taikomos šios 

prevencinės priemones: 

15.1. mokiniui, praleidusiam per mėnesį 14 pamokų be pateisinamos priežasties, klasės 

vadovas gali pareikšti pastabas (žodinę, raštišką) ir raštu informuoti tėvus apie paskirtas nuobaudas; 

15.2. mokinys, praleidęs per mėnesį 21 pamoką be pateisinamos priežasties, svarstomas 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kartu kviečiami mokinio tėvai/globėjai (už praleistas pamokas 

be pateisinamos priežasties gali buti pareikštas papeikimas); 

15.3. mokiniui, kuriam buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio 

priemones (13.1.,13.2.) ir kuris toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje gali būti teikiamas siūlymas kreiptis į Rietavo savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių 

taikymo; 

15.4. mokiniai Vaiko gerovės komisijos posėdyje svarstomi dalyvaujant tėvams. 

Mokinys, kuriam svarstymo metu yra 16 m. arba  atsižvelgiant į  aplinkybes, kai tėvai negali (serga, 

yra išvykę, tiesiog nerūpi vaikas ar kt. priežastys) apie kurias informuojama komisija, tada mokinys 

gali būti svarstomas be tėvų.  

 

SKATINIMO PRIEMONĖS LANKOMUMUI GERINTI 

 

16. Už gerą ir labai gerą lankomumą mokiniai skatinami: 

16.1. žodžiu; 

16.2. raštu (padėka); 

16.3. suteikiama galimybė išvykti į kelionę ar renginį geriausiai lankančioms klasėms; 

16.4. lankomumo ir pažangumo rezultatai kabinami stende (I pusmetis, II pusmetis, 

metinis). 

    

 

SUDERINTA 

Klasių vadovų metodinės grupės 

2016-11-11 posėdyje  

protokolo Nr. 6 



 

Priedas Nr. 1 

 

 

MĖNESIO LANKOMUMO ATASKAITA SOCIALINIAM PEDAGOGUI  

 

___________________ 

(klasė, data) 

 

 

                          

Mokiniai, kurie be 

pateisinamos priežasties 

praleido 15 ir daugiau 

pamokų (vardas, pavardė) 

Nepateisintų 

pamokų 

skaičius 

Klasės auklėtojo mokiniui taikytos 

prevencinės priemonės 

Data Priemonė 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Klasės vadovas __________________________________________ 

                                 (vardas, pavardė, parašas) 

          


