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ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR  MOKYKLOS NELANKYMO 

PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos 

(toliau – Tvarkos) tikslai: 

 Užtikrinti mokinių mokymo kokybę; 

 Vykdyti mokinių nusikalstamumo prevenciją; 

 Nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus visose klasėse. 

2. Ši Tvarka nustato: 

 Mokinių lankomumo Semeliškių gimnazijos klasėse apskaitą; 

 Prevencines  poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti; 

3. Mokinys, per mokslo metus praleidęs 50 % pamokų, laikomas nelankančiu   

mokyklos. 

4. Tvarką įsakymu tvirtina Semeliškių gimnazijos direktorius. 

 

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

5. Pamokų lankomumas fiksuojamas klasių dienynuose. Praleistos pamokos 

žymimos raide „n“, o vėlavimai į pamokas – raide „p“. 

 

6. Mokinių tėvai: 

 

6.1. informuoja klasės auklėtoją (socialinį pedagogą, administraciją) apie vaiko 

neatvykimą į mokyklą pirmąją neatvykimo dieną, nurodo priežastis, o vėliau dėl 

vaiko praleistų pamokų pristato į mokyklą pažymą arba kitą dokumentą. 

6.2. kiekvieną dieną tikrina  e-dienyno įrašus (praleistų pamokų skaičių, pagyrimus, 

pastabas, ugdymo rezultatus ir kt. informaciją) ir kontroliuoja savo vaiko mokyklos 

lankomumą. 

6.3. atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, dalyko mokytoju, 

socialiniu pedagogu, mokyklos vadovais, kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį; 

6.4. bendradarbiauja su klasės vadovu, mokyklos vadovais, dalykų mokytojais bei 

pagalbos mokiniui specialistais; 

6.5. lanko tėvų susirinkimus, dalyvauja kitose gimnazijos organizuojamose  veiklose 

 

 

 



7.   Klasės  vadovas: 

 

7.1. kiekvieną dieną klasės dienyne tikrina mokinių lankomumą. 

7.2. mokiniui neatvykus į mokyklą (ir tėvams, globėjams, rūpintojams nepranešus), 

nė vėliau kaip per tris dienas išsiaiškina neatvykimo priežastis, apie tai informuoja 

tėvus, socialinį pedagogą, mokyklos administraciją. 

7.3. parengia ir gimnazijos socialiniam pedagogui pateikia ataskaitą apie 

auklėjamosios klasės mokyklos lankomumą ir taikytas prevencines priemones per 

mėnesį ir pusmetį, su ataskaitomis supažindina mokinių tėvus  tėvų susirinkimo 

metu. 

7.4. renka ir kaupia mokslo metų bėgyje praleistas pamokas ir pavėlavimus į 

pamokas pateisinančius dokumentus; paaiškinimus apie mokinių praleistas 

pamokas, tėvų,  kitų vaiko atstovų , gydytojų, pedagogų parašytus pateisinimus 

saugo klasei skirtoje byloje; 

7.4. kuo skubiau ( bet ne rečiau,  kaip kartą per savaitę) elektroniniame dienyne 

pateisina mokinių praleistas pamokas; 

7.5. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais; 

7.5.1. su mokiniu, praleidusiu ir nepateisinusiu iki 20 pamokų (įskaitytinai) ar 

pavėlavusiu į pamokas individualiai susitaria dėl tolesnių veiksmų: bandomo 

laikotarpio, pokalbio su tėvais ir pan.; 

7.5.2. organizuoja pokalbius su vėluojančio į pamokas, pamokų nelankančio, 

vengiančio lankyti mokyklą ar mokyklos nelankančio mokinio tėvais; 

7.6. apie mokinį, kuris pakartotinai praleido iki 20 pamokų be pateisinamos 

priežasties, klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą; atsižvelgiant į klasės 

vadovo jau taikytas priemones, planuojami klasės vadovo ir socialinio pedagogo 

tolesni bendri veiksmai, mokinys kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį; 

7.7. apie mokinį, vengiantį lankyti mokyklą ar jos nelankantį nedelsiant informuoja 

socialinį pedagogą, Vaiko gerovės komisijos pirmininką; 

7.8. bendradarbiauja su dalykų mokytojais 

 

8.  Gimnazijos socialinis pedagogas: 

 

8.1. stebi mokinių lankomumą e-dienyne, bendrauja su klasių vadovais, aptaria 

klasių lankomumą, analizuoja pamokų praleidimo priežastis; 

8.2. individualiai dirba su mokyklos nelankančiais mokiniais ir jų šeimomis, įvertina 

mokinių socialines problemas; 

8.3. planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese, planuoja 

prevencines priemones  gražinant mokinį į mokyklą. 

8.4. konsultuojasi su kolegomis ir prireikus mokinį siunčia pas kitus specialistus. 

8.5. raštu informuoja mokinio tėvus, globėjus (rūpintojus), seniūniją, VJTAT, 

Švietimo skyrių, atskirais atvejais policijos pareigūnų veiklos grupę, jei mokinys be 

pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau nei 50%  pamokų. 

8.6. inicijuoja mokinio, praleidusio daugiau nei 50% pamokų, svarstymą gimnazijos 

savivaldos institucijoje, inicijuoja Vaiko gerovės komisijos neeilinius posėdžius dėl 

pamokų ar mokyklos vengiančių lankyti, nelankančių mokinių svarstymo, 

dalyvaujant tėvams, globėjams (rūpintojams); atskirais atvejais siūlo mokinį šalinti 

iš gimnazijos (arba perkelti į kitą mokyklą), vadovaujantis Lietuvos Respublikos 



švietimo įstatymo III skyriaus 29 straipsnio „Priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą 

mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos“ 9-10 punktais. 

8.7. rengia ir perduoda Elektrėnų savivaldybės VGK nelankančių mokyklos  

mokinių (iki 16 metų amžiaus) bylas. 

9. Vaiko gerovės komisija: 

 

9.1. renkasi į neeilinius posėdžius dėl pamokų nelankančių, mokyklą vengiančių ar 

mokyklos nelankančių mokinių svarstymo; 

9.2. sudaro pamokų nelankančių, mokyklą vengiančių lankyti ir mokyklos 

nelankančių mokinių sąrašus; su šiais mokiniais ir jų šeimomis dirba iki bus 

užtikrintas pamokų lankomumas; 

9.3. inicijuoja vizitus į mokinių namus; juose dalyvauja ir klasės vadovas; 

9.4. teikia rekomendacijos gimnazijos direktoriui dėl nuobaudų ir skatinimo 

sistemoje numatytų priemonių taikymo; 

9.5. bendradarbiauja su Elektrėnų savivaldybės Vaiko gerovės komisija, VTAT 

 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

 

10.1. analizuoja klasės vadovo, dalykų mokytojų sukauptą medžiagą apie pamokas 

praleidžiančius ar/ir gimnazijos nelankančius mokinius, bendradarbiauja su 

gimnazijos pagalbos mokiniui specialistais, padeda priimti sprendimus; 

10.2. prireikus inicijuoja direkcinius pasitarimus, svarstymus, pokalbius 

 

11. Dalyko mokytojas: 

 

11.1. atlieka mokinių lankomumą pamokoje apskaitą; 

11.2. nežymi n, jei elektroninio dienyno administratorius įrašo: mokinys mokosi 

sanatorijoje, reabilitacijos ar kitoje įstaigoje; 

11.3. kiekvieną dieną iki 16 val. elektroniniame dienyne pažymi pamokoje 

nedalyvavusius ir pavėlavusius mokinius 

11.4. individualiai dirba su dalyko pamokų nelankančiais ar vėluojančiais mokiniais, 

palaiko ryšį su šių mokinių šeimomis, bendradarbiauja su klasės vadovu, pagalbos 

mokiniui specialistais, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje 

 

 

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

 

12. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

12.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją pateikiant tėvų (globėjų, rūpintojų) 

parašytą ir pasirašytą pateisinamą dokumentą pagal gimnazijos nustatytą ir 

patvirtintą formą;  

12.2. dėl tikslinių iškvietimų: 

12.2.1. į karo prievolės centrą; 

12.2.2 .į policijos komisariatą; 

12.2.3 .į teismą; 

12.2.4. į Valstybinę vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą; 

12.2.5. į Elektrėnų švietimo paslaugų centro PPT; 

12.2.6. dėl vaiko dalyvavimo mokyklos organizuojamuose renginiuose; 



12.2.7.dėl mokinio atstovavimo mokyklai tarptautiniuose, respublikiniuose, 

regioniniuose, savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, 

olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir kituose renginiuose, vadovaujantis 

gimnazijos direktoriaus įsakymu; 

12.2.8. dėl dalyvavimo formaliojo švietimo ir neformaliojo švietimo šventėse, 

konkursuose, varžybose ir kituose renginiuose, pateikus prašymą raštu, kitą 

pateisinantį dokumentą arba jo kopiją 

13.  dėl   kitų priežasčių: 

13.1. dėl ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano ir pan.; 

13.2. dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; 

13.3. dėl artimųjų mirties ar kitų labai sudėtingų šeimos problemų bei nelaimių 

(artimųjų sunki liga ir kt.) 

 

IV. LANKOMUMO SKATINIMAS IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

 

14. Sprendimą dėl skatinimo ir drausminimo priemonių priima gimnazijos 

direktorius. 

 

 

SUDERINTA 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2019-11-20 

Protokolo Nr. 11 
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                                                        Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos   
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Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 

.........................  klasės vadovui 

 

 

 

 

PRALEISTŲ  PAMOKŲ  TEISINIMO  LAPAS 
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(data) 
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............................................................                                             ..................

................... 

    (tėvų\ globėjų vardas pavardė)                                                              

(parašas) 

 

 

 

 

 

Pastaba: mokinys praleistų pamokų teisinti negali. 

 

Praleistų pamokų teisinimo lapą parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

A. Dzikevičienė ir socialinis pedagogas T. Seržantovič. 



 

 


