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ROKIŠKIO R. OBELIŲ  GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS 

IR NELANKYMO PREVENCIJOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Rokiškio r. Obelių gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokinių pamokų lankomumo 

apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja mokinio 

atsakomybę už pamokų lankymą, mokinio tėvų (globėjų / rūpintojų) (toliau – Tėvai) atsakomybę už 

vaiko pamokų lankymą ir praleistų pamokų pateisinimą laiku. Taip pat numato klasių vadovų, dalykų 

mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui funkcijas gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant 

pamokų nelankymo prevenciją. 

  2. Aprašas nustato mokinių pamokų lankomumo prevencines poveikio priemones 

gimnazijos lankymui užtikrinti. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, 

mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokinių priėmimo į mokyklą sutartimi, 

mokytojo, vykdančio klasės vadovo funkcijas, pareigybės aprašu, direktoriaus įsakymais ir šiuo 

Aprašu. 

 3. Aprašo tikslai:   

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

 3.2. vykdyti mokinių Gimnazijos nelankymo prevenciją;  

3.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus gimnazijoje.  

 4. Vartojamos sąvokos:  

 4.1. Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamosios priežasties 

praleidžiantis kai kurias pamokas. 

 4.2. Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, be pateisinamosios priežasties 

neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.  

 4.3. Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties 

neatvykęs į mokyklą, praleidęs daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų (toks mokinys 

yra registruojamas Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinėje sistemoje 

(NEMIS) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-04-25 nutarimas Nr. 466 bei Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. TS-134); 

 4.4. Nepateisintos pamokos – be pateisinamos priežasties (savavališkai neatvykus į 

pamokas ar išėjus iš pamokų) praleistos pamokos, kai nėra laiku klasės vadovui pateikiamas pamokas 

teisinantis dokumentas.  

 4.5. Vėluojantis į pamokas mokinys – mokinys, į pamoką atvykęs po skambučio. 

 

II SKYRIUS 

 PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI IR BŪDAI 

 

 5. Praleistos pamokos pateisinamos šiais atvejais: 

 5.1. dėl mokinio ligos ir konsultacijų pas specialistus; 

 5.2. dėl tikslinių iškvietimų į institucijas;  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.423371?jfwid=q8i88kwfk


 5.3. dėl ypač nepalankių oro sąlygų; 

 5.4. dėl svarbių šeimos aplinkybių (laidotuvės, nelaimingas atsitikimas ir kt.);  

 5.5. kai mokinys direktoriaus įsakymu dalyvauja olimpiadose, konkursuose, konferencijose, 

varžybose ir kt.; 

 5.6. dėl ilgalaikio ar sanatorinio gydymo.   

 6. Mokinio vykimas su tėvais (globėjais / rūpintojais) į pažintinę / poilsinę kelionę, 

vairavimo kursų lankymas nėra pateisinama priežastis.  

 7. Praleistų pamokų pateisinimas organizuojamas šiais būdais: 

               7.1. mokinio vieno iš tėvų pranešimu klasės vadovui per elektroninį dienyną nurodant 

priežastį bei laikotarpį arba pateikia praleistas pamokas pateisinantį dokumentą (Priedas Nr.1) klasės 

vadovui per 3 darbo dienas; 

 7.2. Direktoriaus įsakymu ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui pranešimu per elektroninį 

dienyną klasės vadovui. 

 

III. SKYRIUS 

PAMOKŲ LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

 

 8. Mokinių tėvai (globėjai / rūpintojai):  

 8.1. Iš anksto arba pirmąją neatvykimo dieną informuoja klasės vadovą telefonu, žinute 

elektroniniame dienyne ir kitais informavimo būdais dėl vaiko neatvykimo į Gimnaziją ir nurodo 

priežastis; 

 8.2. Esant būtinybei vaikui anksčiau išeiti iš pamokų, informuoja klasės auklėtoją telefonu,  

 

 žinute elektroniniame dienyne ir kitais informavimo būdais, nurodydami išėjimo laiką bei priežastį;   

 8.3. Dėl ilgalaikio ar sanatorinio gydymo tėvai (globėjai / rūpintojai) pateikia prašymą 

Gimnazijos direktoriui; 

   8.4. Ne rečiau kaip kartą per savaitę patikrina vaiko lankomumą elektroniniame dienyne; 

 8.5. Privalo pateisinti mokinio praleistas pamokas pranešimu elektroniniame dienyne arba 

klasės vadovui pateikiant praleistas pamokas pateisinantį dokumentą (Priedas Nr.1). 

 8.6. Kviečiami į gimnaziją atvyksta pokalbiui dėl vaiko pamokų lankomumo problemų 

sprendimo; 

 8.7. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą,  tėvai turi 

pareigą užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą – tėvai (globėjai / rūpintojai) 

privalo užtikrinti vaiko punktualumą ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į 

mokyklą, nedelsdami informuoja mokyklą“. 

 8.8. Jei tėvai (globėjai / rūpintojai) nesilaiko minėtų Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 

47 straipsnio nuostatų, Gimnazija privalo pranešti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Panevėžio apskrities skyriui Rokiškio rajone, 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rokiškio socialinės paramos centrui dėl 

atvejo vadybos inicijavimo. 

 9. Mokinys:  

 9.1. Privalo punktualiai ir reguliariai lankyti visas ugdymo plane numatytas pamokas ir į jas 

nevėluoti;  

 9.2. Jei mokinys pamokų metu suserga, jis privalo kreiptis į Gimnazijos visuomenės 

sveikatos  specialistą, kuris informuoja tėvus, klasės vadovą, esant poreikiui organizuoja išleidimą iš 

pamokų.  

 10. Mokytojas:  

 10.1. Pamokos pradžioje elektroniniame dienyne pažymi neatvykusius mokinius –  

praleistos pamokos žymimos raide ,,n“, o vėlavimai į pamokas – raide ,,p“;  



 10.2. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi raidę „p“ ir 

parašo pastabą.  

 10.3. Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko mokytojas žymi raidę „n“ ir rašo 

pastabą bei pranešimą tėvams, informuoja klasės vadovą. 

10.4. Pastebėjęs problemą dėl mokinio lankomumo (pvz., neatvyksta į atsiskaitomuosius 

darbus, išeina iš mokomo dalyko pamokų ir pan.) situaciją aptaria su mokiniu, informuoja klasės 

vadovą ir mokinio tėvus pranešimu elektroniniame dienyne; 

11. Klasės vadovas: 

11.1. Mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai jo tėvai (globėjai / rūpintojai) 

nepraneša), kuo operatyviau (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) išsiaiškina neatvykimo priežastis, 

esant reikalui, informuoja socialinį pedagogą ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui; 

 11.2. Stebi mokinių pamokų lankomumą, yra tiesiogiai atsakingas už klasės mokinių 

lankomumo apskaitą ir kontrolę, sistemina ir saugo mokinio ar jo tėvų pateiktus rašytinius pamokas 

pateisinančius dokumentus, elektroninio dienyno pranešimus iki  mokslo metų pabaigos; 

11.3. Bendradarbiauja su dalykų mokytojais, administracija, socialiniu pedagogu ir 

operatyviai  sprendžia pamokų lankomumo problemas; 

 11.4. Fiksuoja mokinių praleistų pamokų tėvų  (globėjų / rūpintojų) teisinimą elektroniniame 

dienyne tą pačią dieną; 

 11.5. Individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais į pamokas mokiniais; 

 11.6. Informuoja pamokų nelankančių, vėluojančių mokinių tėvus apie praleistų pamokų ar 

vėlavimų situaciją, išsiaiškina pamokų praleidimo ar vėlavimo priežastis;  

 11.7. Kviečia į pokalbį mokinį, jo tėvus (globėjus / rūpintojus)  ir priima bendrus susitarimus; 

 11.8. Jei situacija kartojasi, kartu su socialiniu pedagogu, mokiniu ir jo tėvais (globėjais / 

rūpintojais) aiškinasi pamokų praleidinėjimo ar vėlavimo priežastis, numato pagalbos būdus bei 

formas; 

 11.9. Negerėjant mokinio pamokų lankomumo situacijai, inicijuoja Vaiko gerovės komisijos 

posėdį; 

 11.10 Tėvų susirinkimų metu pristato lankomumo suvestines, kartu su tėvais (globėjai / 

rūpintojais) analizuoja pamokų praleidimo priežastis ir priima sprendimus dėl prevencijos.  

 12. Socialinis pedagogas: 

 12.1. Stebi mokinių lankomumą elektroniniame dienyne, bendrauja su klasių vadovais, 

administracija; 

 12.2. Gavęs pranešimą iš klasės vadovo ar  administracijos apie mokinio pamokų 

lankomumo problemas, aiškinasi pamokų praleidimo priežastis ir numato pagalbos būdus bei sudaro 

pagalbos mokiniui / šeimai planą (kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais / rūpintojais) ir klasės vadovu,  

administracija, kitais švietimo pagalbos specialistais; 

 12.3. Stebi vaiko lankomumo pokyčius; 

12.4. Teikia individualią pagalbą mokiniui ir jo tėvams (globėjams / rūpintojams); 

12.5. Situacijai nepagerėjus, kreipiasi į Gimnazijos Vaiko gerovės komisiją. 

12.6. Fiksuoja nelankančius mokinius NEMIS informacinėje sistemoje. 

13. Gimnazijos Vaiko gerovės komisija: 

13.1. Tiria, analizuoja pamokų lankomumo situaciją Gimnazijoje;  

13.2. Teikia konsultacijas, rekomendacijas mokytojams, klasių vadovams;  

 13.3. Posėdžiuose svarsto pamokas praleidžiančių, mokyklą lankyti vengiančių ar mokyklos 

nelankančių mokinių situaciją, priima sprendimus dėl  pagalbos mokiniui teikimo; 

 13.3. Jei  mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau kaip 50 proc. 

pamokų, raštu informuoja  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, Panevėžio apskrities skyrių Rokiškio rajone, Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos direktorių; 

13.4. Jei tėvai nepanaudoja savo valdžios vaiko atžvilgiu (neužtikrina mokyklos lankymo), 

informuoja  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 
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ministerijos, Panevėžio apskrities skyrių Rokiškio rajone, Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktorių, Socialinės paramos centrą dėl atvejo vadybos. 

14. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

 14.1. Inicijuoja gimnazijos pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos 

aprašo rengimą (pakeitimus), vykdo šio  dokumento įgyvendinimo priežiūrą; 

 14.2. Analizuoja klasės vadovų, dalykų mokytojų pateiktą informaciją apie pamokas  

 praleidžiančius  ir gimnazijos nelankančius   mokinius; 

  14.3. Esant reikalui, kviečia mokinius, mokinių tėvus (globėjus / rūpintojus) pokalbiui,  

rekomenduoja svarstyti Gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje; 

 14.4. Inicijuoja mokinių skatinimą už labai gerą Gimnazijos lankymą. 

14.5. Du kartus per metus klasių / Gimnazijos lankomumo situacija analizuojama 

Mokytojų tarybos posėdyje.   

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Klasių vadovai mokinius ir jų tėvus (globėjus / rūpintojus) supažindina su šiuo Aprašu  

kiekvienais mokslo metais pasirašytinai. 

 16. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetinėje svetainėje. 

17. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Gimnazijos bendruomenės narių  iniciatyva. 

Rokiškio r. Obelių gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos 

tvarkos aprašas aprobuotas Obelių gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos ir Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. 

 

__________________ 
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               Rokiškio r. Obelių gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos 

               ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo  

               1 priedas  

 

______________________________________________________ 

(Tėvo (globėjo / rūpintojo) vardas pavardė) 

 

_______________________________________________________ 

(Mokinio vardas, pavardė, klasė) 

                        
                                             

PRALEISTŲ PAMOKŲ TEISINIMO LAPAS 

 

Pamokose 

nedalyvavimo 

data 

nuo – iki 

Pamokose nedalyvavimo 

priežastis 

Gydytojas 

rekomendavo 

nedalyvauti fizinio 

ugdymo pamokose 

iki (data) 

Tėvo 

(globėjo /  

rūpintojo) 

parašas 

Klasės 

vadovo 

parašas 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 


