
PATVIRTINTA 
Kretingos rajono Salantų gimnazijos 
direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. 
įsakymu Nr. V1-68 

KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ 
LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Salantų gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Kretingos rajono 

savivaldybės bendrojo lavinimo mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1 – 184.  

2. Tvarkos aprašo tikslai: 

2.1. užtikrinti mokinių mokymo (-si) kokybę; 

2.2. vykdyti mokinių nusikalstamumo prevenciją. 

3. Tvarkos aprašas nustato: 

3.1. mokinių pamokų lankomumo Salantų gimnazijoje apskaitą; 

3.2. prevencines poveikio priemones gimnazijos nelankymui mažinti. 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. Vengiantis lankyti mokyklą mokinys – tai mokinys, kuris per mėnesį be 

pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 30 proc. pamokų. 

4.2. Nelankantis mokyklos mokinys – tai mokinys, kuris dėl įvairių priežasčių visiškai 

nelanko mokyklos ir nesimoko pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas arba per mėnesį be 

pateisinamos priežasties praleidžia daugiau negu 50 proc. pamokų ir yra iki 16 metų amžiaus. 

4.3. Nesimokantis vaikas – vaikas iki 18 metų, neįregistruotas Mokinių registre. 

II. LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA 

5. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne: 

5.1.  praleistos pamokos žymimos raide „n“, o vėlavimai į pamokas – raide „p“. Jei 

mokinys į pamoką be pateisinamos priežasties pavėlavo daugiau negu 25 min laikoma, kad jis 

pamokoje nedalyvavo (žymima raide „n“); 

5.2. už lankomumo fiksavimą atsakingi dalykų mokytojai, kurie prasidėjus pamokai 

elektroniniame dienyne pažymi pamokoje nedalyvaujančius mokinius, o pamokos pabaigoje 
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šią informaciją patikslina.  

6. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

6.1. informuoja klasės vadovą (socialinį pedagogą, gimnazijos administraciją) apie 

vaiko neatvykimą į gimnaziją ne vėliau kaip pirmąją neatvykimo dieną, nurodo priežastis, o vėliau 

klasės vadovui pristato gydytojo/ kitos institucijos pažymą arba pranešimą, užpildytą pagal 

direktoriaus patvirtintą formą (1 priedas); 

6.2. iš anksto (prieš išvykimą) informuoja klasės vadovą (socialinį pedagogą, 

gimnazijos administraciją) apie būtinybę vaikui išeiti iš atskirų pamokų, o vėliau klasės vadovui 

pristato gydytojo/ kitos institucijos pažymą arba pranešimą, užpildytą pagal direktoriaus patvirtintą 

formą; 

6.3. ne rečiau kaip kartą per savaitę prisijungia prie elektroninio dienyno (esant 

galimybėms) ir susipažįsta su informacija apie vaiko praleistas pamokas, gautus pažymius, pastabas 

bei pagyrimus. Prisijungimo duomenis mokslo metų pradžioje pasiima iš klasės vadovo. 

7. Klasės vadovai: 

7.1. bendradarbiauja su gimnazijos administracija, klasėje dirbančiais mokytojais, 

kitais darbuotojais iškilusioms mokinio gimnazijos nelankymo problemoms spręsti; 

7.2. mokiniui (-ei) neatvykus į gimnaziją ar išėjus iš atskirų pamokų ir tėvams 

(globėjams, rūpintojams) apie tai nepranešus, kiek įmanoma greičiau apie neatvykimą/ išėjimą iš 

atskirų pamokų informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). Tėvams (globėjams, rūpintojams) primena 

jų pareigą informuoti apie vaiko neatvykimą į gimnaziją/ būtiną išėjimą iš atskirų pamokų ne vėliau 

kaip pirmąją neatvykimo (arba išėjimo iš atskirų pamokų) dieną; 

7.3. gimnazijos administracijai pageidaujant parengia ir pateikia ataskaitą apie 

auklėjamosios klasės mokinių pamokų lankomumą ir taikytas prevencijos priemones per atitinkamą 

laikotarpį; 
7.4. stebi tėvų (globėjų, rūpintojų) prisijungimų prie elektroninio dienyno duomenis. 

Ragina tėvus (globėjus, rūpintojus) prisijungti prie elektroninio dienyno. Kiekvieną mėnesį iki 

mėnesio 5 d. direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia informaciją apie tėvus, kurie nė karto per 

mėnesį neprisijungė prie elektroninio dienyno; 

7.5. išsiaiškina, kurie tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybių prisijungti prie 

elektroninio dienyno. Kas mėnesį (iki 15 dienos) jiems išspausdina mokinio pažangumo ir 

lankomumo ataskaitos 2 egzempliorius. Vienas tėvų pasirašytas egzempliorius grąžinamas klasės 

vadovui ir segamas į klasės mokinių bylų segtuvą; 

7.6. veda pamokų lankomumo apskaitą. Reikalauja, kad mokiniai, praleidę 

pamokas, pristatytų praleistų pamokų pateisinimą liudijančius dokumentus. Gavęs iš mokinio 

praleistas pamokas pateisinantį dokumentą, per dvi darbo dienas įveda duomenis į elektroninį 
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dienyną; 

7.7. kiekvieną dieną patikrina, ar nėra auklėjamosios klasės mokinių, pabėgusių iš 

pavienių pamokų. Išaiškinęs pabėgimo faktą, išsiaiškina pabėgimo priežastis, informuoja tėvus; 

7.8. kiekvieną pirmadienį (rekomenduojama klasių valandėlių metu) su mokiniais 

aptaria klasės lankomumo būklę, numato prevencines priemones; 

7.9.  informuoja socialinį pedagogą apie mokinius, nuolat praleidinėjančius 

pamokas be pateisinamos priežasties, taikytas prevencines priemones. Kartu su socialiniu 

pedagogu aiškinasi nelankymo priežastis, esant reikalui lanko mokinius namuose, surašo 

apsilankymo namuose aktus ir juos pateikia gimnazijos direktoriui. 

8. Gimnazijos socialinis pedagogas: 

8.1. klasės vadovo prašymu (kai klasės vadovas yra išbandęs visas galimas poveikio 

priemones), iškilus problemai arba administracijos prašymu: 

8.1.1. įvertina mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas; 

8.1.2. ypatingais atvejais planuoja socialinės pagalbos teikimo vaikui procesą ir jame 

dalyvauja, numato prevencines priemones grąžinant mokinį į gimnaziją; 

8.1.3. konsultuojasi su klasėje dirbančiais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais; 

8.2. rengia kreipimosi raštų projektus seniūnijoms, Vaiko teisių apsaugos tarnybai, 

Švietimo skyriui, atskirais atvejais – Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnų veiklos grupei apie 

nelankančius ir vengiančius lankyti mokyklą mokinius; 

8.3. inicijuoja mokinio, nelankančio ar vengiančio lankyti gimnaziją, bėgančio iš 

pamokų, svarstymą gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, gimnazijos vadovybės išplėstiniame 

pasitarime arba savivaldos institucijose, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams); atskirais 

atvejais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 9 ir 10 punktais, 

siūlo mokinį šalinti iš gimnazijos (arba perkelti į kitą mokyklą); 

8.4. rengia ir perduoda informaciją (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

spalio 22 d. nutarimu Nr. 1081 patvirtintą Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos 

aprašą) Švietimo skyriui kiekvienų metų rugsėjo 27 d. apie vaikus (iki 18 metų amžiaus), 

gyvenančius gimnazijai priskirtoje teritorijoje ir nesimokančius.  

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

9.1. atlieka lankomumo apskaitos vedimo priežiūrą. Per mėnesį patikrina bent vienos klasės 

(pasirinktinai) lankomumo apskaitos vedimą. Su patikrinimo rezultatais supažindina gimnazijos direktorių;  

9.2. kiekvieną mėnesį analizuoja lankomumo duomenis, numato poveikio priemones, iki 

kito mėnesio 10 dienos teikia mėnesio ataskaitą direktoriui. 

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 
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10. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

10.1. dėl mokinio ligos pristačius medicininę pažymą apie ligą ar mokinio tėvų 

(globėjų, rūpintojų) parašytą gimnazijos direktoriaus patvirtintos formos pranešimą dėl gimnazijos 

nelankymo už 1–3 dienas. Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytas pranešimas galioja 

(pateisina sirgimą) tik tada, jei tėvai ne vėliau kaip pirmą neatvykimo dieną informavo gimnaziją 

apie mokinio sirgimą. 1G–4G klasių mokiniai tėvų pasirašytą pranešimą apie ligą gali pateikti tik 

vieną kartą per mėnesį; 

10.2. dėl tikslinių iškvietimų į karo prievolės administravimo tarnybą, policijos 

komisariatą, teismą ar kitur pateikus pateisinimo priežastį liudijantį dokumentą; 

10.3. dėl kitų šeimai svarbių įvykių mokinio tėvams (globėjams) ne vėliau kaip pirmą 

neatvykimo dieną informavus gimnaziją ir po įvykio pateikus tėvų pasirašytą pranešimą. Už įvykio 

svarbos įvertinimą ir pamokų pateisinimą atsakingi klasių vadovai; 

10.4. dėl mokinių dalyvavimo konkursuose, olimpiadose, varžybose ir kituose 

renginiuose atstovaujant gimnazijai (už renginius atsakingi mokytojai apie tai iš anksto raštu 

informuoja administraciją ir dalykų mokytojus). 

11. Pamokos, praleistos dėl išvykimo į vairavimo pamokas, iškylas, prekybos centrus ir 

kt., neteisinamos. 

IV. LANKOMUMO APSKAITOS VEDIMO ATSAKOMYBĖ 

12. Už Tvarkos aprašo vykdymą atsakingi mokytojai, klasių vadovai, socialinis 

pedagogas, pagalbos mokiniui specialistai, gimnazijos administracija.  

_________________________ 
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1 priedas 

 

Salantų gimnazija 

PRANEŠIMAS DĖL GIMNAZIJOS NELANKYMO 
................................ 

(data) 

 
 

Pranešu, kad ...................................... mano sūnus/ dukra  .....................................................................,  
                                         (nelankymo data)                                                                             (vardas, pavardė) 
 

................ klasės mokinys/ė , nelankė pamokų dėl ..................................................................................... 
                                                     (nurodyti priežastį) 

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

 
       Tėvų parašas     ................................... 


