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      Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 

                                                                                                          darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų 

                                                                                                              direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

                                                                                     įsakymu Nr.1.3.-113 

                                                                    18 priedas 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO PRIEŽIŪROS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokinių lankomumo priežiūros nuostatai (toliau tekste Nuostatai) 
reglamentuoja dalykų mokytojų, klasių auklėtojų, socialinio pedagogo, Vaiko gerovės komisijos veiklą 
užtikrinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.   
2.Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo 
Įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, gimnazijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 
priėmimo į mokyklą sutartimi, direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.   
3.Vartojamos sąvokos:   
Pamokų nelankantis mokinys – tai mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis iki 10 pamokų per 
mėnesį.  
Gimnaziją vengiantis lankyti mokinys – tai mokinys, kuris per mėnesį be pateisinamos priežasties 
praleidžia 11-30 pamokų.  
Mokyklos nelankantis mokinys – tai mokinys, per mėnesį praleidęs 50 proc. pamokų be pateisinamos 
priežasties.  
Piktybiškai vėluojantis mokinys - į pamokas vėluojantis daugiau nei 5 kartus per mėnesį. 
 

 

II. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI  

 

4.Pateisintomis laikomos praleistos pamokos:   
4.1.dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – visuomenės sveikatos priežiūros specialisto elektroninėje 
erdvėje patikrinta pažyma ar tėvų (globėjų) sugeneruotas, elektroniniu paštu atsiųstas ar atspausdintas Vaiko 
sveikatos pažymos E027-1 išrašas, tėvų (globėjų) rašytinis paaiškinimas, jei vaikas sirgo ne ilgiau kaip 3 
dienas iš eilės, bet ne daugiau kaip 5 mokymosi dienas per kalendorinį mėnesį;   
4.2.dėl tikslinių iškvietimų (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į policijos komisariatą; teismą; 
Vaiko teisių apsaugos skyrių; Pedagoginę psichologinę tarnybą ir pan.;   
4.3.dėl kitų svarbių priežasčių (iš anksto iškabinant direktoriaus įsakymo kopiją su mokinių sąrašu): 
mokinio atstovavimas gimnazijai tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, savivaldybės ar 
gimnazijos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir pan. įteisintas 
gimnazijos direktoriaus įsakymu.  
4.4.dėl svarbių šeimos aplinkybių (dėl šeimos švenčių, artimųjų ligos, mirties ir pan.) tėvų (globėjų)  
rašytinis paaiškinimas (pateikiant kitą dieną po praleidimo); su tėvais išvykus į pažintinę (poilsinę) 
kelionę - tėvai (globėjai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki išvykos privalo pateikti prašymą gimnazijos 
direktoriui dėl praleistų pamokų pateisinimo ir informuoti, kad tomis dienomis jų vaikas mokysis 
savarankiškai. Dėl išvykų su tėvais praleistos pamokos skaičiuojamos, kaip praleistos dėl kitų priežasčių;  
4.5.dėl nepalankių oro sąlygų: kai oro temperatūra -20 laipsniai šalčio ir žemesnė 1-5 klasių mokiniams ir 
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kai -25 laipsniai šalčio ar žemesnė 6-12 klasių mokiniams, audros, liūties, uragano; autobuso, vežančio 
mokinius į mokyklą neatvykimo. Kai oro temperatūra  30 °C ar aukštesnė - 5–10, I–IV gimnazijos klasių 
mokiniams.  
4.5.dėl mokinio, sunegalavusio pamokų metu ir turinčio, klasės auklėtojo, socialinio pedagogo ar 
visuomenės sveikatos priežiūros specialisto  leidimą dėl blogos savijautos toliau nedalyvauti pamokose.  
5. Nepateisinamomis laikomos praleistos pamokos, kai mokinys nepateikė pateisinančių dokumentų. 
Kiekvienos praleistos be pateisinamos priežasties pamokos ar dienos priežastis mokinio tėvų (globėjų) 
privalo būti pasiaiškinta raštu.  
 

 

III. LANKOMUMO REGISTRACIJA, APSKAITA IR PREVENCIJA 

  
6. Už visos gimnazijos mokinių lankomumo apskaitą atsakingas socialinis pedagogas. Jis kiekvieną 

mokymosi dieną stebi mokinių lankomumą. Klasės auklėtojo teikimu bendrauja su mokiniu, nelankančiu 

mokyklos ar atskirų pamokų be pateisinamos priežasties. Rekomenduoja klasės auklėtojui kreiptis į Vaiko 

gerovės komisiją dėl sudėtingesnių nelankymo atvejų. 

7. Už atskiros klasės mokinių lankomumą atsakingas klasės auklėtojas. Jis kasdien stebi ir kontroliuoja 

klasės mokinių lankomumą. Po 08.30 val. patikrina tėvų (globėjų) žinutes elektroniniame dienyne. Jei 

pasitaiko atvejis, kad mokinio nėra mokykloje, o tėvai (globėjai) neinformavo, rašo paklausimą tėvams į 

elektroninį dienyną. Po 5 mokymosi dienų, mokinio praleistų pamokų pateisinimą suderina su visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistu. Jei to padaryti nepasiseka, reikalauja iš tėvų sugeneruoto, elektroniniu paštu 

atsiųsto ar atspausdinto Vaiko sveikatos pažymos E027-1 išrašo. Šiuos dokumentus saugo Mokinių 

sveikatos patikrinimo dokumentų byloje. Surenka, sistemina ir saugo  nelankymą pateisinančius kitus 

dokumentus. Elektroninio pašto, elektroninio dienyno žinutes/pranešimus saugo elektroninėje erdvėje. 

Elektroniniame dienyne tvarko praleistų pamokų apskaitą. Individualiai dirba su pamokų nelankančiais, 

vėluojančiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais). Už pamokas, praleistas be pateisinamos priežasties, iš 

mokinio pareikalauja rašytinio tėvų (globėjų) pasiaiškinimo. Reikalui esant, pagalbos kreipiasi į socialinį 

pedagogą ar rašo prašymą mokinio elgesį svarstyti Vaiko gerovės komisijoje. 

8. Tėvai (globėjai), vaikui susirgus ar dėl kitų svarbių priežasčių neišleistam į mokyklą, iki 08.30 val. 

informuoja gimnaziją parašydami žinutę į elektroninį dienyną. Jei vaikas serga ilgiau nei 5 mokymosi 

dienas, tėvai (globėjai) pakartotinai rašo žinutę informuodami, kad vaikas tebeserga. Po ligos, klasės 

auklėtojo reikalavimu (tik tuo atveju, jei visuomenės sveikatos priežiūros specialistas nepatvirtina tokios 

pažymos buvimą), sugeneruoja, elektroniniu paštu atsiunčia ar atspausdina Vaiko sveikatos pažymos E027-

1 išrašą. Tėvai (globėjai) rašytiniu paaiškinimu vaiko nebuvimą mokykloje gali pateisinti ne daugiau kaip 5 

mokymosi dienas per kalendorinį mėnesį.  
9. Dalyko mokytojas atsakingas už mokomojo dalyko pamokų lankomumo apskaitą. Elektroniniame 
dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje. Patikrina elektroniniame dienyne, ar yra tėvų 
žinutė apie vaiko neatvykimą į mokyklą, jei nėra, informuoja tėvus apie jų vaiko nedalyvavimą pamokoje. 
Raide “p” pažymi mokinio pavėlavimą. Jei mokinys tendencingai vėluoja ar nelanko jo dėstomo dalyko 
pamokų, rašo tarnybinį pranešimą ir perduoda jį klasės auklėtojui. 
10. Vaiko gerovės komisija klasės auklėtojo prašymu kviečiasi pokalbio blogai lankantį mokinį bei jo tėvus 
(globėjus), aptaria nelankymo priežastis, teikia rekomendacijas gimnazijos direktoriui dėl nuobaudų ir 
skatinimo sistemoje numatytų priemonių taikymo.  
11. Gimnazijos administracijos nurodymu visi mokinių nelankymą pateisinantys dokumentai saugomi 
Mokinių sveikatos patikrinimo dokumentų byloje. Pasibaigus mokslo metams visi nelankymą pateisinantys 
dokumentai perduodami raštinės administratoriui sunaikinti.  
 

IV. NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA 

 
12.Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, mokyklą ar nelankančiam mokyklos, individualiai 
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(priklausomai nuo situacijos) taikomos šios nuobaudos:  
12.1. mokytojo, klasės auklėtojo pastaba elektroniniame dienyne;  
12.2. socialinio pedagogo žodinė pastaba; 
12.3. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;  
12.4. direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas; 

12.5. siūlymas vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį (jei mokiniui yra daugiau nei 16 metų); 

12.6. mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais 

pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės 

priežiūros priemonė.  
13.Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams), nuolat ir sistemingai vengiančiam lankyti 
mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos 
institucijoms.   
14.Mokiniui, nepraleidusiam per pusmetį nė vienos pamokos, direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas.  
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
15.Mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiais nuostatais kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją 
savaitę.  
16.Tėvai su šiais nuostatais supažindinami elektroniniu paštu ar žinute per elektroninį dienyną. Tvarka 
primenama tėvų susirinkimų metu.  
17.Tvarka skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje.  

 

                                     ---------------------------------------- 

 


