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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

PAMOKŲ LANKOMUMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių lankomumo bei priežiūros tvarka gimnazijoje nustato atsakingus už 

lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą. 

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

nelankymo problemas. 

3. Šioje lankomumo tvarkoje nustatoma mokinių, klasės vadovų, dalyko mokytojų, 

socialinės pedagogės, administracijos bendradarbiavimo sistema, sprendžiant pamokų nelankymo 

problemas. 

4. Lankomumo priežiūros tvarkoje vartojamos sąvokos: 

4.1.nelankantys gimnazijos mokiniai – tie, kurie dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko 

gimnazijos. 

  4.2. nereguliariai gimnaziją lankantys mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos 

priežasties praleido nuo 15 iki 20 pamokų arba yra daugiau nei 5 kartus pabėgę iš pavienių pamokų. 

  4.2. patenkinamai lankytis gimnaziją mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos 

priežasties praleido 14 pamokų arba yra mažiau nei 5 kartus pabėgę iš pavienių pamokų. 

  5. Be priežasties pamokų nelankantys mokiniai priskiriami rizikos grupei, jiems 

reikalinga nuolatinė kontrolė, prevencinė pagalba. 

 

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

6. Mokinio tėvai (globėjai) yra atsakingi už dokumentų, pateisinančių praleistas 

pamokas, pateikimą klasės vadovui. 

7. Klasės vadovas atsakingas už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą, 

mokinio tėvų, socialinio pedagogo ir administracijos informavimą apie praleistų pamokų statistiką ir 

pateisinimo dokumentacijos tvarkymą. 

8. Dalyko mokytojas privalo užpildyti mokinių lankomumą elektroniniame dienyne tą 

pačią dieną, kai vyko pamoka. 

9. Socialinė pedagogė bendradarbiauja su klasės vadovais, gimnazijos administracija 

ir kitomis institucijomis, aiškinasi pamokų nelankymo priežastis, vertina ir sprendžia problemas, 

individualiai dirba su mokiniu, jo šeima. 

10.Vaiko gerovės komisija analizuoja klasių vadovų, socialinės pedagogės pateiktą 

informaciją, teikia siūlymus gimnazijos direktoriui, palaiko ryšius su kitomis suinteresuotomis 

institucijomis. 

11.Gimnazijos direktorius vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, teikia prašymus, 

informaciją atitinkamų institucijų tarnautojams (VTA skyriui, Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisijai). 

 

III. LANKOMUMO APSKAITA 

 

12. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Praleistos pamokos 



žymimos raide „n“, pavėlavimai į pamoką - „p“. 

13. Praleistų pamokų pateisinamos priežastys: 

13.1. dėl ligos, kurią nurodo tėvai, globėjai (galioja iki 3 d.) ar gydytojai savo 

pažymoje. Tėvų rašteliu gali būti pateisintos ne daugiau kaip 9 dienos per mokslo metų pusmetį; 

13.2. dėl svarbios priežasties, kai iš pamokų išleidžia klasės vadovas ar gimnazijos 

administracija (nelaimingas atsitikimas, artimojo mirtis, laidotuvės, atstovavimas gimnazijai 

įvairiuose renginiuose ir kt.); 

13.3. dėl kitų priežasčių: 
13.3.1.dėl autobuso neatvykimo ar vėlavimo į gimnaziją važinėjantiems mokiniams; 

1-5 klasių mokiniams pateisinamas pamokų nelankymas, kai oro temperatūra yra 20 

laipsnių šalčio; 

13.3.2. 6-8 bei I-IV klasių gimnazistams pateisinamas pamokų nelankymas, kai oro temperatūra yra 

25 laipsniai šalčio. 

  14. Praleistos pamokos nepateisinamos: 

  14.1.neturint pateisinamo dokumento; 

  14.2. savavališkai išėjus iš pamokos (pabėgus); 

  15. Atsakingi už lankomumo apskaitą: 

  15.1. klasės vadovas kontroliuoja mokinių lankomumą: 

  15.1.1.praleistų pamokų pateisinimus elektroniniame dienyne pažymi tuoj pat gavęs 

dokumentus ir saugo juos iki mokslo metų pabaigos Klasės vadovo aplanke; 

  15.1.2. apie pamokų praleidimą be pateisinamos priežasties informuoja mokinio tėvus 

ar globėjus; 

  15.1.3.jei mokinys per mėnesį praleido ir nepateisino 15 - 20 pamokų arba yra pabėgęs 

daugiau kaip 5 kartus iš pavienių pamokų, klasės vadovas apie tai informuoja socialinę pedagogę; 

  15.2. tėvai ar globėjai: 

15.2.1. mokiniui susirgus, informuoja klasės vadovą; 

15.2.2. gali pateisinti ne daugiau kaip trijų dienų iš eilės praleistas pamokas; 

15.2.3. jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, informuoja dalyko mokytoją ar 

klasės vadovą, nurodydami išėjimo priežastį; 

15.2.4. dėl numatomo ilgalaikio arba sanatorinio gydymo, kreipiasi į direktorių, 

pateikdami prašymą ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją; 

  15.3. mokiniai: 

15.3.1. besimokantys 1-4 klasėse praleistų pamokų pateisinimo dokumentus 

pristato klasių mokytojams, o 5-8 bei I-IV gimnazijos kl. - klasių vadovams; 

15.3.2. iš anksto žinodami, kad negalės lankyti pamokas, informuoja klasės 

vadovą ar dalyko mokytoją; 

  15.4.socialinė pedagogė: 

15.4.1. kontroliuoja mokinių lankomumą; 

15.4.2. individualių pokalbių su mokiniais metu analizuoja pamokų praleidimo 

priežastis, pasirašo lankomumo sutartis; 

15.4.3. mokiniui pažeidus lankomumo sutarties sąlygas, informuoja Vaiko gerovės 

komisiją; 

15.4.4. bendradarbiauja su Vaiko teisės apsaugos skyriaus specialistais, seniūnijos 

bei Paramos šeimai centro socialiniais darbuotojais; 

15.5. jei mokinys per trimestrą/pusmetį praleidžia be pateisinamos priežasties 

50 procentų pamokų, įrašo jį į „Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių 

informacinę sistemą  

15.6. mokytojų taryba: 
15.6.1. po kiekvieno trimestro/pusmečio analizuoja mokinių mokymosi 

pažangumo, pamokų lankomumo pokyčius ir priima atitinkamus nutarimus; 

15.6.2. mokiniams, be priežasties nelankantiems pamokas, siūlo pedagoginę - 

psichologinę pagalbą, kitą mokymosi formą ar kitą mokymo(si) įstaigą. 



 

IV. LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

16. Jei mokinys nevykdo gimnazijos Vaiko gerovės komisijos nutarimo (toliau 

sistemingai nelanko pamokas), administracijai vadovaujant ruošiamas raštas Akmenės rajono 

savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams. 

17. Jei dėl pamokų nelankymo mokinį per trimestrą/pusmetį tenka svarstyti Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje antrą kartą, organizuojamas administracijos pasitarimas, kuriame 

dalyvauja mokinys (kartu su tėvais ar globėjais), klasės vadovas, Vaiko gerovės komisijos nariai. 

Gimnazijos direktorius informuoja Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisiją. 
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