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PAMOKŲ LANKOMUMO BEI PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS 
 

                                                    

                                                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. Mokinių lankomumo tvarkos aprašas mokykloje nustato atsakingus už lankomumą 

asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą. 

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

mokyklos nelankymo problemas. 

3. Šiame lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, klasės vadovų, dalyko 

mokytojų, socialinės pedagogės, administracijos, Vaiko gerovės komisijos bendradarbiavimo 

tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus mokykloje. 

4. Nelankantys mokyklos mokiniai - tie, kurie dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko 

mokyklos arba be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidžia daugiau kaip 50 pamokų. 

5. Nereguliariai lankantys mokyklą mokiniai - tie, kurie per mėnesį be pateisinamos 

priežasties praleidžia nuo 25 iki 30 pamokų. 

 
 

                                        II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 
 

 
6. Mokinys atsakingas už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas pateikimą 

klasės vadovui. 

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

socialinio pedagogo ir administracijos informavimą. 

8. Dalyko mokytojas privalo užpildyti mokinių lankomumą klasės dienyne tą pačią 

dieną kai vyko pamoka. 

9. Socialinė pedagogė palaiko ryšius su klasės vadovu, mokyklos administracija ir 

kitomis institucijomis, aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių mokyklos mokinių tokio elgesio 

priežastis, individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima. 

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

informaciją, teikia siūlymus direktoriui, palaiko ryšius su kitomis suinteresuotomis institucijomis. 

11. Direktorius vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, teikia prašymus, informaciją 

atitinkamų  institucijų tarnautojams ir įspėja mokyklos nelankantį mokinį (direktoriaus įsakymu). 

                                    

                                         

III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA    

 
 

12. Pamokų lankomumas fiksuojamas klasės dienyne. Praleistos pamokos žymimos 

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

13. Praleistos pamokos pateisinamos: 

13.1. praleistos  dėl svarbios priežasties, kurias nurodo tėvai ar globėjai (ne ilgiau kaip 

5 d.) ar  gydytojai savo pažymoje; 

13.2. kai iš pamokų išleidžia klasės vadovas, mokyklos bendrosios praktikos 

slaugytoja, socialinė pedagogė suderinus su mokyklos administracija (liga, nelaimingas atsitikimas, 

artimojo mirtis, laidotuvės, atstovavimas mokyklai įvairiuose renginiuose ir kt.); 
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13.3. Dėl kitų priežasčių: dėl autobuso neatvykimo ar vėlavimo važinėjantiems 

mokiniams; kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 9-12 klasių 

mokiniai. 

14. Praleistos pamokos nepateisinamos: neturint pateisinamo dokumento; klasės 

vadovui nežinant nebuvimo mokykloje priežasties, savavališkai pasišalinus iš pamokos; 

15. Lankomumo apskaita: 

15.1. klasės vadovas kontroliuoja klasės mokinių lankomumą. Dokumentus  saugo  iki 

mokslo metų pabaigos. Ligos pažymas atsižymi ir perduoda bendrosios praktikos slaugytojai 

kiekvieno mėnesio paskutinę dieną; 

15.2. dėl ligos, išvykos ar kitos pateisinamos priežasties praleidus pamokas, tėvai ar 

globėjai praneša klasės vadovui ar socialinei pedagogei; 

15.3. atvykęs po praleistų pamokų tą pačią dieną mokinys privalo klasės vadovui 

pristatyti pateisinamąją pažymą apie praleistas pamokas; 

15.4. tėvai ar globėjai gali pateisinti ne daugiau kaip penkias  dienas iš eilės: tėvų ar 

globėjų rašytoje pažymoje nurodomas praleidusio pamokas mokinio vardas, pavardė, klasė, 

praleidimo data ir priežastis; 

15.5. jei praleista dėl ligos daugiau kaip 5 dienos, mokinys pateikia gydytojo pažymą; 

15.6. jei mokinio tėvai  žino, kad negalės jo vaikas atvykti  į mokyklą, tėvai ar 

globėjai turi informuoti klasės vadovą. Mokinys, grįžęs į mokyklą , atneša pateisinamąjį 

dokumentą; 

15.7. jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai ar globėjai turi informuoti 

telefonu ar rašteliu klasės vadovą, ar socialinę pedagogę;  

15.8. jei mokinys pamoku metu suserga, jis kreipiasi į bendrosios praktikos slaugytoją. 

Socialinė pedagogė ar bendrosios praktikos slaugytoja  praneša tėvams ir pasirūpina saugiu mokinio 

parvykimu namo  ar į ligoninę; 

15.9. jei yra numatomas ilgalaikis ar sanatorinis gydymas, tėvai, globėjai praneša 

klasės vadovui ar socialinei pedagogei; 

15.10. nepranešus nelankymo priežasties po 5 dienų,  socialinis pedagogas vyksta į 

mokinio namus, rašomas pokalbio protokolas. 

                                

IV. LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS 
  

16. Jei mokinys neatvyko į mokyklą klasės vadovas ar socialinė pedagogė skambina 

tėvams, globėjams, teiraujasi neatvykimo priežasties. 

17. Mokiniui, per pusmetį praleidus ir nepateisinus daugiau nei 50 pamokų, 

organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis, kuriame dalyvauja mokinys kartu su tėvais ar 

globėjais, klasės vadovas. Socialinė pedagogė kaip drausminamą priemonę mokiniui skiria 

lankomumo kontrolės lapą 15 darbo dienų. Vaiko gerovės komisijos nariai direktoriui siūlo taikyti 

mokiniui drausmines priemones. 

18. Jei mokinys per mokslo metus svarstytas 2 kartus ir toliau pažeidžia pamokų 

lankomumo tvarką, organizuojamas mokyklos tarybos posėdis, kuriame dalyvauja mokinys kartu su 

tėvais ar globėjais, klasės vadovas, Vaiko gerovės komisijos nariai. Mokinys, du kartus per mokslo 

metus svarstytas direkciniame posėdyje, rekomenduojamas policijos komisariato nepilnamečių 

inspekcijai dėl administracinės nuobaudos skyrimo. 
 

_______________________ 
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Mokyklos tarybos 2015 m. vasario 19 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu  
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