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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS, 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos mokinių pamokų lankomumo 

apskaitos ir nelankymo prevencijos, pagalbos mokiniui teikimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja 

mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) klasių auklėtojų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo ir 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą. 

2. Tikslai: 

2.1. gerinti pamokų lankomumą; 

2.2. nustatyti bendruosius lankomumo apskaitos kriterijus; 

2.3. nustatyti gimnazijos nelankymo prevencijos, pagalbos mokiniui teikimo tvarką. 

3. Vartojamos sąvokos: 

3.1. gimnazijos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties 

praleidęs daugiau nei 50% pamokų; 

3.2. gimnaziją vengiantis lankyti mokinys – mokinys, nesistemingai lankantis visų ir/ar 

kai kurių mokomųjų dalykų pamokas. 

 

II. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

 

4. Pamokų lankomumas ir vėlavimas fiksuojami elektroniniame dienyne: praleistos 

pamokos žymimos raide „n“, vėlavimas į pamoką – raide „p“. 

5. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

5.1. dėl mokinio ligos, mokiniui pristačius: 

5.1.1. gydymo įstaigos išduotą medicininę pažymą apie ligą; 

5.1.2. gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pažymą; 



5.1.3. tėvų (globėjų) pasirašytą Praleistų pamokų teisinimą dėl ligos už 3 dienas per 

mėnesį. 

 5.2. dėl tikslinių iškvietimų (į teritorinį Vilniaus skyrių dėl įrašymo į karinę įskaitą, 

policijos komisariatą, teismą ir pan.), pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytą Praleistų pamokų 

teisinimą ir iškvietimo ar kito dokumento kopiją; 

 5.3. kai mokinys gimnazijos direktoriaus įsakymu atstovauja gimnaziją olimpiadose, 

konkursuose, varžybose, kituose renginiuose; 

5.4. kai mokinys dalyvauja kitų švietimo institucijų renginiuose, iš anksto arba kitą 

dieną po renginio, pristačius šių institucijų vardinius prašymus, ar pažymas apie dalyvavimą ir prašymą 

gimnazijos direktoriui; 

5.5. dėl svarbių šeimos aplinkybių, pristačius Praleistų pamokų teisinimą. 

6. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis: 

6.1. mokiniui savavališkai neatvykus į pamoką ar išėjus iš pamokos; 

6.2. nepateikus klasės auklėtojui pateisinamų dokumentų, nurodytų šios Tvarkos 5 

punkte. 

7. Mokinys: 

7.1. praleidęs pamokas, pirmąją atvykimo į gimnaziją dieną pristato klasės auklėtojui 

praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; 

7.2. gali atstovauti kitą švietimo instituciją renginiuose, pateikęs klasės auklėtojui šių 

institucijų vardinius prašymus, pažymas ir pan.; 

7.3. pasijutęs blogai, kreipiasi į gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą 

(jam nesant – socialinį pedagogą), kuris prireikus atleidžia mokinį nuo pamokų, praneša tėvams, 

pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo. 

8. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai): 

8.1. pirmąją neatvykimo dieną informuoja klasės auklėtoją telefonu/elektroniniu 

paštu/žinute elektroniniame dienyne apie vaiko neatvykimą į gimnaziją bei nurodo priežastis ir 

numatomą laikotarpį; 

8.2. užtikrina, kad po praleistų pamokų į gimnaziją atėjęs vaikas tą pačią dieną klasės 

auklėtojui pristatytų pateisinantį dokumentą; 

8.3. be svarbios priežasties neplanuoja, kad pamokų metu jų vaikas eitų pas gydytojus, 

tvarkytų kitus reikalus ( pvz., lankytų vairavimo, kitus kursus ir pan.); 

8.4. esant būtinybei nelankyti gimnaziją ilgesnį laiką, iš anksto pateikia prašymą 

gimnazijos direktoriui, kuriame nurodo numatomo nelankymo priežastį, trukmę; gimnazija 



nerekomenduoja mokiniams ugdymo proceso metu išvykti kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) 

atostogauti; 

8.5. mokiniui paskyrus ilgalaikį ar sanatorinį gydymą, nedelsiant pateikia gimnazijos 

direktoriui prašymą ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją; 

8.6. kasdien patikrina vaiko lankomumą elektroniniame dienyne. 

9. Dalyko mokytojas: 

9.1. po kiekvienos pamokos elektroniniame dienyne pažymi nedalyvavusius pamokoje ir į 

ją vėlavusius mokinius; 

9.2. mokiniui neatvykus į tris dalyko pamokas iš eilės, informuoja klasės auklėtoją. 

10. Klasės auklėtojas: 

10.1. atsako už klasės mokinių lankomumo apskaitą; 

10.2. iš mokinio tėvų gautą informaciją apie vaiko neatvykimą į gimnaziją tą pačią dieną 

perduoda dalykų mokytojams per TAMO dienyną; 

10.3. aiškinasi pamokų nelankymo priežastis, bendradarbiauja su dalykų mokytojais, 

socialiniu pedagogu, psichologu, gimnazijos administracija iškilusioms nelankymo problemoms 

spręsti; 

10.4. mokiniui neatvykus į gimnaziją tris dienas iš eilės ir tėvams apie tai nepranešus, 

išsiaiškina neatvykimo priežastis, apie tai informuoja mokinio tėvus bei socialinį pedagogą; 

10.5. inicijuoja vengiančio lankyti gimnaziją mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį; 

10.6. su mokinio lankomumu ir pažangumu neprisijungusius prie TAMO dienyno tėvus 

klasės auklėtojas supažindina pasirašytinai; 

10.7. iki kiekvieno mėnesio 5 d. socialinei pedagogei pristato lankomumo ataskaitą už 

praleistas 15 ir daugiau nepateisintų pamokų; 

10.8. dalyvauja pokalbiuose su vengiančiais gimnaziją lankyti mokiniais, jų tėvais, 

gimnazijos mokytojais ir kt. darbuotojais; 

10.9. kiekvieno mėnesio pabaigoje pristato medicinines pažymas visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistei. 

11. Socialinis pedagogas: 

11.1. analizuoja pamokų praleidimo priežastis; 

11.2. vykdo mėnesio pamokų lankomumo apskaitos kontrolę; 

11.3. teikia socialinę pagalbą mokiniui, numato prevencines nelankymo priemones; 

11.4. pagal poreikį bendradarbiauja su klasėje dirbančiais dalykų mokytojais, klasės 

auklėtoju, psichologu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); 



11.5. jei mokinys nelanko gimnazijos, raštu informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą, 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentą; 

11.6. iki kiekvieno mėnesio 10 dienos sudaro mokinių, praleidusių 16 ir daugiau pamokų 

be pateisinamų priežasčių, sąrašą; 

11.7. apie mokiniams skirtas skatinimo ir drausminimo priemones informuoja mokinių 

tėvus elektroniniame dienyne. 

12. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas: 

12.1. įvertina blogai pasijutusio mokinio sveikatos būklę, prireikus atleidžia mokinį nuo 

pamokų, praneša tėvams, pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo. 

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už lankomumą: 

13.1. vadovauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijai; 

13.2. inicijuoja gimnazijos dokumentų, reglamentuojančių mokinių lankomumo apskaitą 

bei nelankymo prevenciją ir pagalbos teikimą, rengimą (pakeitimus), vykdo šių dokumentų 

įgyvendinimo priežiūrą; 

13.3. pasibaigus trimestrui, pusmečiui, mokslo metams, parengia ir pristato ataskaitas apie 

mokinių lankomumą gimnazijos bendruomenei; 

13.4. inicijuoja pokalbius su gimnaziją nelankančiais mokiniais dėl pagalbos teikimo ar 

mokymo formos, įstaigos keitimo; 

13.5. pasibaigus trimestrui, pusmečiui, mokslo metams, inicijuoja mokinių skatinimą už 

labai gerą gimnazijos lankymą; 

13.6. kartą per mėnesį rengia gimnazijos direktoriaus įsakymus dėl drausminių nuobaudų 

mokiniams skyrimo; 

13.7. teikia siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisijai dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo. 

 

III. NELANKYMO PREVENCIJA, PAGALBOS TEIKIMAS, DRAUSMINIMAS 

 

14. Jei mokinys per mėnesį praleidžia iki 3 pamokų be pateisinamos priežasties arba/ir 

pavėluoja į pamokas iki 5 kartų, rekomenduojama raštu paaiškina nelankymo ar vėlavimo priežastis ir 

paaiškinimą atiduoda klasės auklėtojui. Klasės auklėtojas surinkęs 2 vieno mokinio pasiaiškinimus, 

informuoja mokinio tėvus ir aptaria pamokų praleidimo ir vėlavimo priežastis. 

15. Jei mokinys per mėnesį praleidžia 8-15 pamokų be pateisinamos priežasties arba/ir 

pavėluoja į pamokas 5-10 kartų: 



15.1. mokinys raštu paaiškina nelankymo ar vėlavimo priežastis ir paaiškinimą atiduoda 

klasės auklėtojui; 

15.2. klasės auklėtojas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį, kartu aptaria 

nelankymo priežastis, numato prevencines priemones; 

15.3. socialinis pedagogas inicijuoja pokalbį su vengiančio gimnaziją lankyti mokinio 

tėvais; 

15.4. mokiniui gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriama drausminė nuobauda – 

įspėjimas. 

16. Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau nei 16 pamokų be pateisinamos priežasties 

arba/ir pavėluoja į pamokas daugiau negu 10 kartų: 

16.1. mokinys kartu su tėvais (globėjais), dalyvaujant klasės auklėtojui, kviečiamas į 

Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame išsiaiškinamos gimnazijos nelankymo priežastys, numatomi 

individualūs pagalbos mokiniui teikimo būdai; 

16.2. mokiniui gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriama drausminė nuobauda – 

papeikimas. 

17. Jei mokinys ir toliau praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties: 

17.1. mokinys kartu su tėvais kviečiamas į direkcinį pasitarimą, kuriame išsiaiškinamos 

gimnazijos nelankymo priežastys, numatomi pagalbos mokiniui teikimo būdai; 

17.2. gimnazijos direktoriaus įsakymu pakartotinai skiriama drausminė nuobauda – 

papeikimas. 

18. Mokinys vengiantis ir toliau lankyti gimnaziją kartu su tėvais gali būti kviečiamas į 

gimnazijos tarybos posėdį. 

19. Gimnazijos vaiko gerovės komisija informaciją apie mokinį iki 16 metų perduoda 

Vaiko teisių apsaugos tarnybai, siūlo svarstyti savivaldybės Vaiko gerovės komisijai; 

20. Mokiniui, turinčiam 16 metų bei besimokančiam pagal Vidurinio ugdymo programą 

bei gavusiam 3 drausmines nuobaudas, gali būti siūloma rinktis kitą mokymosi įstaigą. 

21. Socialinis pedagogas apie gimnazijos direktoriaus įsakymą dėl drausminių nuobaudų 

skyrimo informuoja mokinių tėvus elektoriniame dienyne. 

22. Jei mokinys praleidžia pamokas dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių (išskyrus 

išvykas į užsienį kartu su tėvais): 

22.1. mokinį mokantys mokytojai teikia pagalbą ugdymo proceso metu: skiria 

mokymo(si) užduotis, nurodo savarankiško mokymosi šaltinius, konsultuoja mokinį, skiria darbų 

atsiskaitymo datą; 



22.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už lankomumą, inicijuoja mokinio, 

jo tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojo susitikimus Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kuriame 

aptariami ilgalaikės pagalbos teikimo mokiniui būdai, formos, trukmė, aptariamas pagalbos 

efektyvumas; 

22.3. esant reikalui, gimnazijos psichologas konsultuoja mokytojus dėl pagalbos teikimo 

konkrečiam mokiniui ypatumų, dalyvauja susitikimuose su tėvais, aptariant ilgalaikės pagalbos 

teikimą. 

 

IV. SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

23. Už pavyzdingą lankomumą – pagyrimo raštas. 

24. Mokslo metų pabaigoje mokiniai gali būti apdovanoti kelione. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, socialinis pedagogas, psichologas, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas, pavaduotojai ugdymui ir visi gimnazijos mokiniai su šia Tvarka 

supažindinami pasirašytinai. 

26. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) su Tvarka supažindinami klasių tėvų susirinkimų 

metu ir/arba elektroniniu paštu, elektroniniame dienyne. 

_________________________ 


