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PAMOKŲ LANKOMUMO REGISTRAVIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių lankomumo apskaitos 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 auklėtojų, dalyko mokytojų, 
socialinio pedagogo, administracijos 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 negu 65 pamokas, tai yra daugiau kaip 50 % 
ugdymui skirtų pamokų.  

5. Nereguliariai lankantys mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia 
daugiau nei 30 pamokų.  

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

6. Mokinių tėvai (globėjai) atsako už mokinio pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir 
reguliarų pamokų lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo (-si) klausimus.  
Iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną apie mokinio neatvykimo į mokyklą priežastis 
informuoja klasės auklėtoją abiems pusėms priimtinu (sutartu) būdu (telefonu,  elektroniniu paštu, 
pranešimu elektroniniame dienyne, SMS žinute, rašytiniu pranešimu); 

7. Mokinys atsakingas už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės 
auklėtojui.  

8. Klasės auklėtojas atsakingas už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą, socialinio 
pedagogo ir administracijos informavimą. 

9. Dalyko mokytojas privalo užpildyti mokinių lankomumą elektroniniame dienyne tą pačią dieną 
kai vyko pamoka.  

10. Socialinis pedagogas palaiko ryšius su klasės auklėtojais, administracija ir kitomis 
institucijomis, aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių mokyklos mokinių tokio elgesio priežastis, 
individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, organizuoja švietimo pagalbos teikimą 
mokiniui ir jo šeimai. Taip pat organizuoja ir koordinuoja pamokų lankomumo apskaitą bei kaupia ir 
tvarko NEMIS (mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą) duomenis. 

11. Vaiko gerovės komisija analizuoja klasės auklėtojų, socialinio pedagogo pateiktą informaciją, 
teikia siūlymus, palaiko ryšius su kitomis suinteresuotomis institucijomis. 

III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

12. Pamokų lankomumas fiksuojamas dienyne. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, pavėlavimai 
į pamoką - „p“.  

13. Mokiniams pagal direktoriaus įsakymą dalyvaujantiems olimpiadose, konkursuose, renginiuose, 
išvykose, varžybose, edukacinėse programose, progimnazijos suplanuotose kultūrinės ir pažintinės 



veiklos dienose ar panašaus pobūdžio renginiuose raidės ,,n“ nerašomos, išskyrus mokinius, kurie tą 
dieną nebuvo mokykloje. 

14. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:  

14.1. dėl ligos: 

14.1.1. pateikus medicininę pažymą iš sveikatos priežiūros arba gydymo įstaigos; 

14.1.2. pateikus raštelį iš mokyklos sveikatos priežiūros specialistės apie netikėtą sveikatos 
pablogėjimą; 

14.1.3. pateikus vieno iš tėvų (globėjų) pasirašytą raštelį apie vaiko susirgimą ne daugiau kaip už 5 
dienas per mėnesį. Vaikui sergant ilgiau nei 5 dienas, būtina kreiptis į gydymo įstaigą ; 

14.1.4. pateikus kvietimus su nurodytu lankymosi laiku į gydymo įstaigą; 

14.1.5. pateikus vieno iš tėvų (globėjų) pasirašytą raštelį apie vaiko negalėjimą dalyvauti fizinio 
ugdymo pamokose ne daugiau kaip 1 savaitę po ligos. 

14.2. Dėl kitų priežasčių:  

14.2.1. pateikus vieno iš tėvų (globėjų) pasirašytą raštelį ne daugiau kaip už 2 dienas per mėnesį; 

14.2.2. pateikus šaukimus į policijos komisariatą, teismą, probacijos tarnybą ir pan.; 

14.2.3. kai oro temperatūra lauke yra minus 20 laipsnių ir žemesnė, į mokyklą gali neiti 1–5 klasių 
mokiniai; esant  minus 25 laipsniams šalčio ir daugiau – 6–8 klasių mokiniai; 

14.2.4. kai oro temperatūra patalpoje yra didesnė nei plius 26 laipsniai, į mokyklą gali neiti 1–8 
klasių mokiniai; 

14.2.5. jei tėvai išsiveža vaikus ilgiau nei 2 dienoms, privalo parašyti prašymą mokyklos 
direktoriui. 

15. Praleistos pamokos nepateisinamos:  

15.1. neturint pateisinamo dokumento; 

15.2. savavališkai pasišalinus iš pamokos.  

16. Lankomumo apskaita:  

16.1. klasės auklėtojas kontroliuoja klasės mokinių lankomumą. Elektroniniame dienyne pateisina 
praleistas pamokas tą pačią dieną gavęs dokumentus ir saugo juos iki mokslo metų pabaigos;  

16.2. dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties praleidus pamokas ar neatvykus  į mokyklą tėvai 
(globėjai) klasės auklėtoją informuoja telefonu ar žinute tą pačią dieną; 

16.3. atvykęs po praleistų pamokų, mokinys privalo klasės auklėtojui pristatyti pateisinamąją 
pažymą apie praleistas pamokas tą pačią dieną atvykus į mokyklą; 

16.4. jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai (globėjai) turi informuoti klasės auklėtoją, 
nurodydami išėjimo priežastį;  

16.5. jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistę, klasės auklėtoją, socialinį pedagogą arba administraciją. 

IV. ATSISKAITYMAS UŽ PRALEISTAS PAMOKAS 

17. Praleidęs mokomojo dalyko kontrolinį darbą, mokinys privalo atsiskaityti individualiai ir gauti 
įvertinimą.  

18. Mokinys grįžęs po ligos (ar kitų priežasčių) kontrolinius darbus privalo atsiskaityti per 2 
savaites. 

V. LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

19. Jei mokinys per mėnesį praleido 1–2 pamokas ir jų nepateisino:  

19.1 .klasės auklėtojas praveda individualų pokalbį su mokiniu;  



19.2. informuoja tėvus apie mokinio praleistas ir nepateisintas pamokas. 

20. Jei mokinys per mėnesį praleido 3–7 pamokas ir jų nepateisino: 

20.1. klasės auklėtojas kartu su socialiniu pedagogu praveda prevencinį pokalbį su mokiniu, sudaro 
moksleivio sutartį su įsipareigojimais lankyti mokyklą; 

20.2. raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus), kviečia atvykti juos į mokyklą. 

21. Jei mokinys per mėnesį praleido daugiau kaip 7 pamokas ir jų nepateisino: 

21.1. socialinis pedagogas kreipiasi pagalbos į mokyklos administraciją;  

21.2. klasės auklėtojas kartu su socialiniu pedagogu lankosi mokinio namuose;  

21.3. mokinys kartu su klasės auklėtoju, tėvais (globėjais) kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos 
posėdį.  

VI. PAGALBOS ORGANIZAVIMO MOKYKLOS NELANKANTIEMS MOKINIAMS  

BŪDAI 

22. Individualus darbas – sprendžiant mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus (globėjus, 
rūpintojus), mokytojus; parama krizių metu, socialinių ir pedagoginių mokinio problemų sprendimas. 

23. Darbas mokyklos bendruomenėje – saugios mokymosi ir ugdymosi aplinkos kūrimas ir 
palaikymas. 

24. Mokomųjų dalykų konsultacijų teikimas. 

25. Socialinio pedagogo, psichologo konsultacijos atskleidžiant ir sprendžiant pamokų nelankymo 
priežastis. 

VII. SKATINIMAS 

26. Mokiniui per pusmetį nepraleidus nei vienos pamokos direktoriaus įsakymu skiriama padėka. 
Esant lėšų organizuojamos nemokamos ekskursijos, išvykos. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

27. Ši tvarka galioja tol, kol neatsiranda būtinybė jos keisti.  

28. Pakeitimus tvarkoje siūlo mokiniai, mokytojai, klasių auklėtojai, tėvai, administracija. Tvarkos 
aprašą rengia sudaryta darbo grupė, tvirtina mokyklos direktorius. 

29. Su pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašu pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis 
supažindinami mokytojai, klasių auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, mokiniai, jų tėvai (ar 
globėjai).  

______________________________- 


