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KUPIŠKIO R. SUBAČIAUS GIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Mokinių pamokų lankomumo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja Kupiškio r. Subačiaus gimnaziją (toliau – Gimnazija) lankančių 

mokinių pamokų lankymo apskaitos organizavimą ir tvarkymą siekiant užtikrinti jų mokymąsi 

pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei pamokų nelankymo prevencijos 

vykdymą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 

m. spalio 31 d. sprendimu Nr. TS-247,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais švietimo 

srities teisės aktais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. pateisinamasis dokumentas – tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytas informacinis 

pranešimas klasės auklėtojui, patvirtinantis teisėtą pamokų praleidimo priežastį; 

3.2. pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties per mėnesį 

praleidžiantis pavienes pamokas; 

3.3. Gimnazijos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį be pateisinamos 

priežasties praleidęs daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų (toks mokinys yra 

registruojamas Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinėje sistemoje 

(NEMIS); 

3.4. nesimokantis vaikas – neįregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio 

deklaruota gyvenamoji vieta yra Gimnazijai priskirtoje bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo 

teritorijoje. 

4. Pamokų lankomumo apskaitą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

5. Pamokų lankomumas fiksuojamas Gimnazijos elektroniniame dienyne. Praleistos 

pamokos žymimos raide „n“. 

 

 



II SKYRIUS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PRALEISTŲ PAMOKŲ FIKSAVIMAS, TEISINIMAS 

 

6. Teisėtos priežastys dėl kurių pateisinamos mokinių praleistos pamokos: 

6.1. mokinio liga (jei mokinys nesilankė pas gydytoją pateisinama iki 5 dienų per 

mėnesį); 

6.2. lankymasis pas gydytojus odontologus;  

6.3. vykimas konsultuotis pas gydytojus specialistus; 

6.4. autobuso vėlavimas ar nevykimas nustatytu maršrutu; 

6.5. tiksliniai asmeninai mokinio iškvietimai (į policijos komisariatą, teismą, švietimo 

pagalbos tarnybą, vaiko teisių apsaugos skyrių ir kt.); 

6.6. pažintinė kelionė su tėvais (ne daugiau kaip 7 dienos per mokslo metus). Tėvai 

(globėjai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas dėl pamokų pateisinimo turi pateikti prašymą 

gimnazijos direktoriui. Mokinys įpareigojamas už praleistų pamokų temas atsiskaityti iki sutartos 

datos; 

6.7. nelaimė mokinio šeimos aplinkoje (iki 3 dienų); 

6.8. bendruomenės ar šeimos nario laidotuvės.  

6.9. kitos šeimos asmeninės priežastys (iki 3 d. per mokslo metus) 

7. Visais 6 punkte išvardintais atvejais mokinys ar mokinio tėvai apie  neatvykimą į 

pamoką(-as) ne vėliau kaip iki tos dienos pamokų pradžios privalo informuoti klasės auklėtoją. 

8. Visas dėl teisėtų priežasčių praleistas pamokas teisina klasės auklėtojas. 

9. Teisinant pamokas vadovaujamasi: 

9.1. tėvų, globėjų, rūpintojų informaciniu pranešimu klasės auklėtojui apie mokinio 

praleistas pamokas (rekomenduojama forma pateikiama 1 priede); 

9.2. atsakingo Gimnazijos darbuotojo žodine ar rašytine informacija (autobuso vėlavimo 

ar nevykimo nustatytu maršrutu atvejais); 

9.3. policijos komisariato, teismo, švietimo pagalbos tarnybos, vaiko teisių apsaugos 

skyriaus ir kitų tarnybų išduotu dokumentu. 

10. Kai mokinį nelaimingo atsitikimo ar sveikatos sutrikimo bei kitais svarbiais atvejais 

pamokų metu iš pamokos (-ų) išleidžia Gimnazijos administracija, klasės auklėtojas, mokytojas, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar kitas darbuotojas, mokinį išleidęs asmuo informuoja 

Gimnazijos administraciją bei mokinio tėvus, aptaria vaiko paėmimo iš mokyklos klausimą ir 

sulaukia jų atvykstant. Esant rimtam sveikatos sutrikimui, nedelsiant kviečiama greitoji medicininė 

pagalba (toliau – GMP). GMP iškvietęs mokyklos darbuotojas nedelsiant informuoja mokinio tėvus 

bei Gimnazijos administraciją. 



11. Pamokų praleidimą pateisinantį dokumentą mokinys klasės auklėtojui pateikia ne 

vėliau kaip per penkias darbo dienas. 

12. Klasės auklėtojas, gavęs praleistų pamokų pateisinimo dokumentą, ne vėliau kaip 

per tris darbo dienas  įveda duomenis į el. dienyną ir pateisina mokinio praleistas pamokas.  

13. Mokinių tėvai (globėjai) turi informuoti klasės auklėtoją, jei yra ar numatomas 

ilgalaikis arba reabilitacinis gydymas apie numatomą gydymo laikotarpį (gydymo įstaigoje ar 

sanatorijoje besimokančių mokinių nedalyvavimas pamokose nežymimas „n”). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PAMOKŲ, PRALEIDŽIAMŲ DĖL DALYVAVIMO GIMNAZIJOS INICIJUOTOJE 

NEPAMOKINĖJE UGDOMOJOJE VEIKLOJE, DERINIMAS, FIKSAVIMAS, 

TEISINIMAS 

 

14. Mokinių pamokų praleidimo dėl dalyvavimo gimnazijos  inicijuotoje nepamokinėje  

ugdomojoje veikloje teisėtos priežastys gali būti šios:  

14.1. dalyvavimas  Gimnazijos organizuojamuose renginiuose, talkose, akcijose; 

14.2. dalyvavimas edukacinėse išvykose; 

14.3. dalyvavimas projektuose; 

14.4. dalyvavimas Gimnazijos, savivaldybės, šalies, tarptautinėse olimpiadose, 

varžybose, konkursuose; 

15. Mokinių, kurie pamokų metu dalyvaus Gimnazijos inicijuotoje nepamokinėje 

veikloje, sąrašą, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki veiklos pradžios, parengia, raštu su 

Gimnazijos administracija suderina ir mokytojų kambario skelbimų lentoje paskelbia veiklą 

inicijuojantis Gimnazijos darbuotojas. 

16. Visais 14 punkte išvardintais atvejais mokinių nedalyvavimas pamokose 

nežymimas „n”. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PAMOKŲ, PRALEIDŽIAMŲ DĖL DALYVAVIMO KITŲ  INSTITUCIJŲ 

ORGANIZUOJAMUOSE RENGINIUOSE, DERINIMAS, FIKSAVIMAS, TEISINIMAS 

 

17. Išimtiniais atvejais mokiniai pamokų metu gali dalyvauti kitų institucijų 

organizuojamus renginius. 

18. Institucijos, organizuodamos veiklas, į kurias pageidauja įtraukti Gimnazijos 

mokinius, žodžiu informuoja Gimnazijos administraciją  ir likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms  

iki veiklos pradžios,  pateikia  gimnazijos direktoriui oficialų raštą, nurodydami šią informaciją: 

18.1. renginio forma; 



18.2. renginio pavadinimas; 

18.3. renginio data, pradžios ir pabaigos laikas, vieta;  

18.4. renginio edukacinis tikslas; 

18.5. renginyje kviečiamų dalyvauti mokinių vardai, pavardės; 

18.6. už mokinių saugumą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė. 

19. Sprendimą dėl mokinių dalyvavimo veikloje priima ir rezoliuciją ant institucijos 

pateikto rašto įformina Gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į renginio edukacinį poveikį, 

reikšmę gimnazijos ar savivaldybės vardo garsinimui bei kitas aplinkybes. 

20. Praleistas pamokas, vadovaudamasis direktoriaus įsakymu, teisina klasės 

auklėtojas. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGOS, UŽTIKRINANT SKLANDŲ 

PRALEISTŲ PAMOKŲ DERINIMO,  FIKSAVIMO IR PATEISINIMO PROCESĄ 

 

21. Klasių auklėtojai gali teisinti tik tas pamokas, kurias leidžiama teisinti 

vadovaujantis Aprašu. 

22. Klasės auklėtojas: 

22.1. stebi auklėjamosios klasės mokinių pamokų lankomumą ir taiko prevencines 

priemones (pokalbiai su mokiniais, tėvų informavimas ir pokalbiai su jais, mokinio pasiaiškinimai); 

22.2. mokinio, išvykusio mokytis į kitą mokyklą arba nutraukusio mokymąsi mokslo 

metų eigoje, praleistų pamokų į lankomumo suvestines neįskaičiuoja. 

23. Mokytojas savarankiškai iš pamokos mokinį gali išleisti tik mokinio sveikatos 

sutrikimo atveju. Išleidęs iš pamokos mokytojas fiksuoja el. dienyne praleistą pamoką raide „n“ ir 

informuoja klasės auklėtoją. Tos dienos praleistas pamokas pateisina klasės auklėtojas. 

24. Mokytojas, neišleidęs prašančio mokinio iš pamokos, tačiau nesulaukęs jo 

pamokoje, nedelsiant informuoja klasės auklėtoją, socialinį pedagogą ir (ar) Gimnazijos 

administraciją. 

25. Klasių auklėtojai, mokytojai turintys informacijos apie mokinių ketinimus 

nedalyvauti pamokose dėl renginių, organizuojamų kitų institucijų iniciatyva, bet nesuderintų su 

Gimnazija Aprašo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, nedelsiant apie tai informuoja Gimnazijos 

direktorių. 

26. Mokinys, po ligos atvykęs į Gimnaziją, laikomas sveiku ir dalyvauja ugdymo 

procese, taip pat ir fizinio ugdymo pamokose.  Mokinys nuo dalyvavimo fizinio ugdymo pamokoje 

atleidžiamas, kai akivaizdu, kad mokinys traumuotas (sugipsuota ranka, koja, medicininiai įtvarai ir 

pan.) arba klasės auklėtojui atneša: 



26.1.  išrašą ar kopiją iš ligoninės ar kitos gydymo įstaigos apie buvusią operaciją, 

procedūrą ar kitą intervencinį gydymą, po kurio rekomenduojamas fizinio krūvio ribojimas, 

nurodant ribojimo trukmę; 

26.2. tėvų rašytinį paaiškinimą / prašymą, kuriame nurodytos gydytojo rekomendacijos 

dėl fizinio krūvio ribojimo arba  argumentuota, pagrįsta priežastis bei nurodytas laikotarpis, kuriuo 

mokiniui ribojama aktyvi fizinė veikla.  

 

III SKYRIUS 

PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJA 

 

27. Prevencinės priemonės be pateisinamos priežasties praleidus pamokas: 

27.1. mokiniui per mėnesį praleidus 1–4 pamokas, klasės auklėtojas išsiaiškina 

mokyklos nelankymo priežastis (pokalbis su mokiniu, pasiaiškinimas, tėvų informavimas). 

Pažeidimams kartojantis 3 mėnesius klasės auklėtojas kreipiasi į socialinį pedagogą. 

27.2. mokiniui per mėnesį praleidus 5–10 pamokų klasės auklėtojas kreipiasi į socialinį 

pedagogą. Socialinis pedagogas bendrauja su mokiniu ir jo tėvais, aiškinasi mokyklos nelankymo 

priežastis. Pažeidimui kartojantis 2 mėnesius mokinys kviečiamas į VGK posėdį. 

27.3. mokiniui per mėnesį praleidus 11 ir daugiau pamokų jis kviečiamas į VGK 

posėdį, kartu su klasės auklėtoja. Pažeidimui kartojantis 2 mėnesius mokinys kviečiamas į VGK 

posėdį su tėvais. 

27.4. mokiniui per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidus 20 ir daugiau pamokų 

jis kviečiamas į VGK posėdį su tėvais. Pažeidimui kartojantis  apie vaiko (iki 16 metų ar neįgijusio 

pagrindinio išsilavinimo) problemą informuojamos atitinkamos institucijos. 

27.5. mokinio lankomumui negerėjant mokinio elgesys svarstomas gimnazijos taryboje, 

dalyvaujant pačiam mokiniui ir jo tėvams (globėjams).. 

28. Socialinis pedagogas:  

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

28.2. planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui ir jame dalyvauja; numato 

prevencines priemones; 

28.3. organizuoja individualius pokalbius su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais); tėvams neatvykus, VGK apsilanko mokinio namuose; 

28.4. inicijuoja mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą mokyklos Vaiko gerovės 

komisijoje, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams), atskirais atvejais siūlo mokinį perkelti į 

kitą mokyklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio „Priėmimas į 

mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos“ 10 punktu; 



28.5. gimnazijai teikiant prašymą dėl administracinio poveikio priemonių taikymo 

tėvams (globėjams, rūpintojams), surenka visą medžiagą apie atliktą prevencinį darbą 

(apsilankymus šeimoje, pokalbius su tėvais ir vaiku, svarstymą Vaiko gerovės komisijoje, kitas 

taikytas priemones); 

28.6. teikia informaciją Administracinių teisės pažeidimų komisijai apie mokinių tėvus, 

jeigu dėl jų kaltės ar atsakomybės stokos jų vaikai (iki 16 metų amžiaus) nelanko mokyklos. 

29. Klasės auklėtojas: 

29.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) 

nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja Gimnazijos 

administraciją; 

29.2. renka ir tvarko pranešimus dėl praleistų pamokų / ugdymo dienų ir vėlavimų į 

pamokas; 

29.3. organizuoja prevencinius pokalbius su mokiniais nelankančiais atskirų pamokų. 

Vykusį pokalbį fiksuoja el. dienyne skiltyje „Klasių veiklos“, „Individualūs pokalbiai“; 

29.4. pastebėjęs pasikartojančius pavienių pamokų praleidimo atvejus, su tėvais 

aiškinasi pamokų praleidimo priežastis; 

29.5. iki kiekvieno mėnesio 5 dienos pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

ataskaitą už praėjusį mėnesį apie klasės mokinių praleistas pamokas; 

29.6. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, Vaiko gerovės komisija. 

30. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

30.1. jei vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami informuoja klasės auklėtoją apie 

neatvykimą, nurodo priežastis; 

30.2. dėl kitų priežasčių (žr. 6 punktą) gali pateisinti ne daugiau kaip 5 dienas per 

pusmetį, dėl smulkių pavienių negalavimų (1 dienos trukmės) gali pateisinti ne daugiau kaip 5 

dienas per pusmetį, ligos atveju – pagal situaciją (žr. 6.1.punktą); 

30.3. esant būtinybei išeiti iš gimnazijos nepasibaigus pamokoms, informuoja klasės 

auklėtoją; 

30.4. ne rečiau kaip kartą per savaitę patikrina vaiko lankomumą el. dienyne; 

30.5. kviečiami atvyksta pokalbio vaiko lankomumo problemai spręsti; 

30.6. pagal galimybes neplanuoja pamokų metu mokinio apsilankymo pas gydytojus 

arba kitų reikalų tvarkymo. 

31. Vėlavimų į pamokas prevencija: 

31.1. mokytojas, pavėlavusiam į pamoką mokiniui į elektroninį dienyną įrašo „p“ raidę 

ir prašo mokinį paaiškinti  pavėlavimo priežastį;  



31.2. mokiniui pavėlavus į pamokas daugiau nei 5 kartus per mėnesį, klasės auklėtojas 

informuoja mokinio tėvus; 

31.3. apie dažnus mokinio vėlavimus į pamokas informuojamas socialinis pedagogas, 

kuris gali siūlyti mokinį svarstyti VGK posėdyje. 

 

   IV SKYRIUS 

NESIMOKANČIŲ VAIKŲ APSKAITA 

 

32. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui iki kiekvieno mėnesio 5 d. surenka duomenis 

apie praėjusį mėnesį Gimnazijos nelankiusius mokinius ir, jeigu tokių yra, įrašo į NEMIS jo 

nuostatų nustatyta tvarka ir elektroninių paštu informuoja Kultūros, švietimo ir sporto skyrių.  

33.  Gimnazija iš Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialisto gavusi sąrašus apie 

jos aptarnavimo teritorijoje gyvenančius ir nesimokančius vaikus, bendradarbiaudama su seniūnijos 

socialiniu darbuotoju, iki lapkričio 1 d. išsiaiškina nesimokymo priežastis ir nustatytos formos 

lentelė (2 priedas) pateikia  Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistui. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiuo Aprašu kasmet iki rugsėjo 10 d.  

Mokiniai pasirašo klasės instruktažų lape. 

35. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetinėje svetainėje. 

36. Gimnazijos darbuotojams, pažeidusiems šio Aprašo nuostatas, gali būti taikoma 

drausminė atsakomybė. 

37. Aprašas gali būti keičiamas pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

________________________ 

 



Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

 
Vieno iš tėvų (globėjos) vardas, pavardė, telefono nr. 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS KLASĖS AUKLĖTOJUI 

 
data 

 

 

Mano sūnus / dukra / globotinis(-ė) 

 klasės mokinys(-ė) nelankė mokyklos 

o dėl šių priežasčių: 

o mokinio liga: 

o lankėsi pas gydytoją; 

o nesilankė pas gydytoją; 

o nelaimė mokinio šeimos aplinkoje; 

o lankymasis pas gydytojus odontologus; 

o vykimas konsultuotis, gydytis pas gydytojus specialistus; 

o pažintinė kelionė su tėvais (ne daugiau kaip 10 dienų per mokslo metus); 

o tiksliniai asmeniniai mokinio iškvietimai (į policijos komisariatą, teismą, švietimo 

pagalbos tarnybą ir kt.); 

o kita 
(nurodykite priežastį) 

 

 

Gydytojo(ų) rekomendacijos (jei tokių yra): 

 

 

Pastabos: 

 

 

Patvirtinu, kad ši informacija yra teisinga. 

 

 
Vardas, pavardė    parašas  


