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VDU „RASOS“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašas nustato atsakingus už mokinių gimnazijos 

lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą.  

2. Lankomumo prevencijos tikslas - sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstų gimnazijos mokinių 

pamokų nelankymo problemas. 

3. Šiame lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, klasės auklėtojų, dalykų mokytojų, 

socialinio pedagogo, psichologo, visuomenės sveikatos specialisto, administracijos, mokinių 

tėvų bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant mokinių pamokų nelankymo klausimus 

gimnazijoje.  

4. Linkę praleidinėti pamokas mokiniai - tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties 

praleidžia iki 7 pamokų.  

5. Vengiantys lankyti gimnaziją mokiniai - tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties 

praleidžia daugiau kaip 7 pamokos. 

6. Epizodiškai lankantys mokiniai - tie, kurie į pamokas ateina 2-3 dienas per mėnesį. 

7. Nelankantys gimnazijos mokiniai - tie, kurie dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko 

gimnazijos.  

 

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

8. Mokinio tėvai atsako už vaiko pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų 

gimnazijos pamokų lankymą. 

9. Dalyko mokytojas yra atsakingas už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą ir 

apskaitą.  

10. Klasės auklėtojas yra atsakingas už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir 

mokinio tėvų ar globėjų informavimą. Už atitinkamų priemonių ėmimąsi, siekiant išspręsti 

auklėtinių gimnazijos nelankymo problemas.  



11. Socialinis pedagogas, palaikydamas ryšius su klasių auklėtojais, gimnazijos administracija, 

pagalbos mokiniui specialistais ir kitomis institucijomis, aiškinasi, vertina ir sprendžia 

praleidžiančių pamokas gimnazijos mokinių pamokų nelankymo priežastis, individualiai 

dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima, klasės auklėtoju.  

12. Psichologas rekomenduoja klasės auklėtojams ir dalykų mokytojams gimnazijos 

nelankymo problemų sprendimo būdus. Esant reikalui konsultuoja mokinius, tėvus, 

mokytojus.  

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi elektroniniame dienyne ir vertina (analizuoja) 

mokinių lankomumą, su klasių auklėtojais aptaria lankomumo problemas, ruošia 

lankomumo ataskaitas ir planuoja priemones lankomumui pagerinti.  

14. Vaiko gerovės komisija analizuoja klasių auklėtojų, socialinio pedagogo ir psichologo 

pateiktą informaciją, nagrinėja pamokų nelankymo priežastis, organizuodama pokalbius su 

pamokas praleidžiančiais gimnazistais bei jų tėvais, teikia siūlymus gimnazijos direktoriui, 

palaiko ryšius su Kauno miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei kitomis institucijomis.  

 

III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

 

15. Mokinio pamokų lankomumą mokytojas fiksuoja Tamo elektroniniame dienyne. Praleistos 

pamokos žymimos raide „n", pavėlavus - „p".  

16. Ugdymo dienų/pamokų, skirtų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, 

praktinei veiklai lankomumas fiksuojamas pagal tos dienos klasės pamokų tvarkaraštį. 

17. Pamokų praleidimo pateisinamos priežastys: 

17.1. mokinio liga ar vizitas pas gydytoją - galioja tėvų raštelis/žinutė TAMO dienyne arba 

žinutė mob.telefone;  

17.2. kitos priežastys:  

17.2.1. tiksliniai iškvietimai (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į policijos 

komisariatą; teismą; Vaiko teisių apsaugos skyrių; Pedagoginę psichologinę tarnybą 

ir pan.;  

17.2.2. svarbios šeimos aplinkybės (liga, nelaimingas atsitikimas, laidotuvės ir pan.); 

17.2.3. sporto varžybos, konkursai, projektai ir pan., neatstovaujant gimnazijos (atneša 

organizuojančios įstaigos pateisinimo raštą su tėvų pritarimu); 

18. Praleistos pamokos pateisinamos: 

18.1. kitą dieną atėjus į mokyklą, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas; 



18.2. jeigu mokinys daugiau nei dvi dienas pamokas praleidžia dėl sporto varžybų, konkursų, 

projektų ir kt., jo tėvai direktoriui pateikia dokumentą, liudijantį apie tai, ir prašymą 

pateisinti praleistas pamokas. Mokinys įsipareigoja pasiruošti savarankiškai ir 

atsiskaityti dėstančiam mokytojui; 

18.3. kai iš pamokų mokinys išeina su klasės auklėtojo, gimnazijos visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto ar gimnazijos administracijos žinia (liga, nelaimingas atsitikimas, 

artimojo mirtis, laidotuvės ir kt. priežastys) el. dienyne mokytojus informuoja ir 

pamokas pateisina klasės auklėtojas; 

19. kai mokinys pamokų metu pagal patvirtintą direktoriaus įsakymą, dalyvauja edukacinėse 

pamokose netradicinėse erdvėse, išvykose ir kitus renginiuose, taip pat atstovauja gimnaziją 

konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose, projektuose, jam „n“ raidė 

žymima, auklėtojas pateisina pamokas. Pedagogas, organizuojantis šią veiklą, mokinių sąrašą 

skelbia elektroniniame dienyne. 

20. Praleistos pamokos nepateisinamos pažeidus bet kurią 18 punkto dalį. 

21. Lankomumo apskaita:  

21.1. mokiniui neatvykus į mokyklą, tėvai tą pačią dieną informuoja klasės auklėtoją; 

21.2. praleidus daugiau nei 1 dieną, mokinio tėvai informuoja klasės auklėtoją kada mokinys 

sugrįžta į ugdymo procesą ir nurodo priežastį; 

21.3. dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi klasės lankomumą ne vėliau kaip 

pasibaigus pamokai; 

21.4. klasės auklėtojas kasdien kontroliuoja klasės mokinių lankomumą, renka, tvarko ir 

saugo praleistas pamokas į pamokas pateisinančius dokumentus; 

21.5. apie mokinių praleistas nepateisintas pamokas klasės auklėtojas nedelsdamas 

informuoja mokinio tėvus/globėjus;  

21.6. kai yra ar numatomas ilgalaikis mokinio gydymas, tėvai kreipiasi į gimnazijos 

direktorių dėl vaiko mokymo namuose ar gydymo įstaigoje;  

21.7. suderinus su gimnazijos administracija kitą mokymosi formą, auklėtojas informuoja 

dėstančius mokytojus ir jie nurodytu gydymosi laikotarpiu nežymi mokinio 

lankomumo; 

21.8. jei mokinys su tėvais planuoja išvykti į poilsinę/pažintinę kelionę, ilgesniam nei 2 dienų 

laikotarpiui, tėvai turi raštu kreiptis į gimnazijos direktorių, nurodydami neatvykimo 

laiką ir priežastis. Mokinys įsipareigoja pasiruošti savarankiškai ir atsiskaityti 

dėstantiems mokytojams; 

21.9. jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai/globėjai turi iš anksto informuoti 

klasės auklėtoją, nurodydami išėjimo iš pamokų priežastį; 



21.10. klasės auklėtojas iki kito mėnesio 5 dienos galutinai sužymi visu gautus mokinių 

pamokų pateisinimus; 

21.11. socialinis pedagogas stebi mokinių lankomumo apskaitą elektroniniame dienyne, iki 

kiekvieno mėnesio 10 d. sudaro sąrašus vengiančių lankyti ir gimnazijos nelankančių 

mokinių sąrašus, kviečia šiuos mokinius į Vaiko gerovės komisijos pokalbius kartu su 

klasių auklėtojais ir tėvais; 

21.12. klasės auklėtojas informuoja socialinį pedagogą apie lankomumo problemų turinčius 

mokinius (26 punktas). 

 

IV. LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

22. Mokiniui neatvykus į gimnaziją ir apie tai tėvams neinformavus, klasės auklėtojas ne vėliau 

kaip kitą dieną susisiekia su jo tėvais ar globėjais ir išsiaiškina neatvykimo priežastis. 

23. Mokiniui per mėnesį praleidus ir nepateisinus iki 7 pamokų, klasės auklėtojas kalbasi su 

mokiniu ir informuoja jo tėvus.  

24. Mokiniui per mėnesį praleidus ir nepateisinus 7 ir daugiau pamokų mokiniai kviečiami 

pokalbiui į VGK. 

25. Dėl kitų priežasčių (tiksliniai iškvietimai ir svarbios šeimos aplinkybės) tėvai gali pateisinti 

ne daugiau kaip 2 dienas (14 pamokų) per mėnesį. 

26. Du mėnesius iš eilės praleidus po daugiau kaip 32 pamokas pateisintų pamokų, jei kyla 

pagrįstų abejonių dėl nelankymo priežasčių, mokiniai bei jų tėvai gali būti kviečiami į VGK.  

27. Už praleistas nepateisintas pamokas mokiniams gali būti skiriamos atitinkamos nuobaudos 

(žiūrėti lentelė Nr.1): 

27.1. nuobaudos skiriamos direktoriaus įsakymu; 

27.2. nuobaudos galioja kalendorinius metus (ne mokslo metus); 

27.3. gavęs nuobaudą mokinys bei jo klasės auklėtojas susipažįsta pasirašytinai. Auklėtojas 

informuoja apie nuobaudą mokinio tėvus pranešimu el.dienyne.  

 

V. VĖLAVIMO Į GIMNAZIJĄ PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

28. Mokinys vėluojantis į pamokas:  

28.1. įspėjamas žodžiu ar raštu; 

28.2. jeigu mokinys 3 kartus per mėnesį pavėluoja į pamokas, informuojami mokinio tėvai; 

28.3. jeigu mokinys sistemingai vėluoja į pamokas (5 ir daugiau kartų per mėnesį), gali 

gauti nuobaudas; 



28.4. jeigu taikytos prevencinės poveikio priemonės yra neveiksmingos, mokinio elgesys 

svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kuriame dalyvauja jo tėvai; 

28.5. Jeigu situacija nesikeičia, mokinio elgesys svarstomas direkciniame posėdyje.  

 

 

Lentelė Nr.1 

Praleista pamokų I kartas II kartas III kartas 

Iki 7 Žodinė pastaba Pastaba Papeikimas 

Nuo 7 iki 14 Pastaba Papeikimas Griežtas papeikimas 

Daugiau kaip 14 Papeikimas Griežtas papeikimas ... 
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