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KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO 

PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno „Vyturio“ gimnazijos (tolia – Gimnazija) mokinių pamokų lankomumo 

apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos 

darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir 

mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950, Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių 

vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A-3511  ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais švietimo veiklą.  

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

Gimnazijos nelankantis vaikas – įregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, 

kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje, arba vaikas, įrašytas į Savivaldybės 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties 

neatvykęs į mokyklą praleido daugiau kaip pusę pamokų arba ugdymui skirtų valandų. 

Vengiantys gimnaziją lankyti mokiniai – mokiniai, kurie per mėnesį be 

pateisinamos priežasties praleidžia 15 ir daugiau pamokų.  

Pateisinamas dokumentas – dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistų pamokų 

priežastis. Pateisinamuoju dokumentu pripažįstamas tėvų parašytas pranešimas per e. dienyno 

pranešimų sistemą.  

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme vartojamas sąvokas.  

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITA 

 

4. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Praleistos pamokos 

žymimos „n“, vėlavimai į pamokas „p“. 
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5. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

5.1. Dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – pristačius medicinos pažymą F 094/a 

apie ligą ar tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą pateisinamąjį dokumentą. Dėl ligos tėvai (globėjai, 

rūpintojai) gali teisinti ne daugiau kaip 4 dienas (paeiliui ne daugiau kaip 3 dienas) per mėnesį.  

5.2. Dėl tikslinių iškvietimų į Kauno karo prievolės centrą, Kauno vyriausiojo 

policijos komisariato, Dainavos policijos komisariatą, Kauno apylinkės teismą, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, Kauno Pedagoginę psichologinę tarnybą 

ir t.t. (pateikus iškvietimą, šaukimą, kt. dokumentą  ar jo kopiją klasės vadovui). 

5.3. Dėl kitų svarbių priežasčių pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinantį 

dokumentą raštu, galima teisinti ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį.  

5.4. Dėl mokinio atstovavimo gimnazijai tarptautiniuose, respublikiniuose, 

regioniniuose Kauno miesto savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, 

olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir mokinio dalyvavimo gimnazijos darbuotojų 

organizuojamų ekskursijų bei išvykų už gimnazijos ribų, vadovaujantis direktoriaus įsakymu.  

5.5. Dėl mokinio dalyvavimo gimnazijoje vykstančiuose konkursuose, olimpiadose, 

bandomuosiuose egzaminuose ir kt., kurie vyksta pagal išankstinį grafiką, vadovaujantis 

direktoriaus įsakymu.  

5.6. Dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigų ar kitų su švietimu susijusių 

organizacijų kvietimų dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose, pateikus kvietimą ar kitą 

dokumentą klasės vadovui.  

5.7. Dėl mokinių išvykų su tėvais. Tėvai, prieš išvykdami, gimnazijos raštinėje pildo 

informacinį pranešimą „Dėl laikino išvykimo“ prisiimdami atsakomybę dėl nutraukto ugdymosi 

proceso padarinių ir sudaro sąlygas vaikui įgyti tokių žinių ir kompetencijų, kurios buvo ugdomos 

gimnazijoje tuo metu, kai jis buvo išvykęs (1 priedas).  

6. Nesant pateisinamo dokumento, aprašo 5.1 – 5.3, 5.6, 5.7 punktuose nustatytais 

atvejais, praleistos pamokos laikomos nepateisintomis.  

 

III SKYRIUS 

PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ LANKOMUMĄ, ATSAKINGŲ 

ASMENŲ PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

7. Mokiniai: 

7.1. Laikosi visų Mokymosi sutartyje numatytų sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

7.2. Praleidę pamokas, per 2 darbo dienas, klasės vadovui  pateikia pamokas 

pateisinantį dokumentą. 
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8. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

8.1. Užtikrina punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą bei operatyviai sprendžia 

mokinio lankomumo ir ugdymo(si) klausimus. 

8.2. Bendradarbiauja su gimnazijos vadovais, dalykų mokytojais, klasės vadovu, 

pedagoginiais darbuotojais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistu. 

8.3. Pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams operatyviai 

informuoja klasės vadovą.  

8.4. Iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į gimnaziją dieną telefonu/elektroniniu 

paštu/ žinute elektroniniame dienyne per savo prieigą apie mokinio neatvykimo priežastis 

informuoja klasės vadovą (jam nesant – socialinį pedagogą). 

8.5. Už praleistas vaiko pamokas, per dvi darbo dienas, klasės vadovui pateikia 

pateisinantį dokumentą.  

8.6. Esant būtinybei vaikui anksčiau išeiti iš gimnazijos, iš anksto informuoja klasės 

vadovą, nurodo išėjimo laiką bei priežastį. 

8.7. Ugdymo proceso metu neplanuoja vizitų pas gydytojus, vairavimo kursų 

lankymo ar tvarkytų reikalų tvarkymo. 

8.8. Vykdo vaiko gimnazijos lankomumo kontrolę (sistemingai tikrina elektroninį 

dienyną, domisi vaiko lankomumu bendradarbiaujant su klasės vadovu, mokytojais). 

8.9. Kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai nedelsdami 

pateikia prašymą Gimnazijos direktoriui. 

9. Dalyko mokytojas: 

9.1. Pamokos pradžioje el. dienyne pažymi į pamokas neatvykusius ir pavėlavusius 

mokinius; 

9.2. Informuoja klasės vadovą apie mokinius, kurie sistemingai vėluoja, praleidžia 

pamokas. 

10. Klasės vadovas: 

10.1. Klasės valandėlių metu su mokiniais analizuoja pamokų lankomumą, vėlavimų į 

pamokas priežastis, sutaria dėl lankomumo gerinimo priemonių. 

10.2. Mokiniui, neatvykus į gimnaziją (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) 

nepraneša), kuo skubiau išsiaiškina neatvykimo priežastis. 

10.3. Iki kiekvieno mėnesio 7 d. surenka praleistų pamokų pateisinančius dokumentus, 

iš karto pažymi elektroniniame dienyne pamokų pateisinimą, saugo juos klasės lankomumo segtuve 

iki mokslo metų pabaigos, rugpjūčio 31 d.  

10.4. Klasės vadovo darbas su pamokas linkusiais praleisti mokiniais:  
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10.4.1. mokiniui praleidus 10 pamokų be pateisinamos priežasties per mėnesį, klasės 

vadovas apie tai raštu informuoja gimnazijos socialinį pedagogą (2 priedas). Socialinis pedagogas, 

kartu su mokiniu, klasės vadovu, mokinio tėvais išsiaiškina nelankymo priežastis, priima nutarimus 

mokinio lankomumui gerinti; 

10.4.2. lankomumui negerėjant, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje.  

11. Socialinis pedagogas ir psichologas: 

11.1. Organizuoja ir vykdo mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausas, 

susijusias su mokinių adaptacija, savijauta, saugumu gimnazijoje, žalingais įpročiais, planuoja ir 

įgyvendina prevencinę veiklą. 

11.2. Bendradarbiauja su klasės vadovais, aiškinantis ir šalinant pamokų nelankymo 

priežastis.  

11.3. Bendradarbiauja su Kauno miesto socialinių paslaugų skyriumi, Vaikų teisių 

apsaugos skyriumi, Kauno apskrities policijos komisariato specialistais, Kauno Pedagogine, 

psichologine tarnyba ir kt.  

12. Vaiko gerovės komisija:  

12.1. Analizuoja gimnazijos mokinių pamokų lankomumą ir vėlavimus. 

12.2. Bendradarbiauja su klasės vadovais šalinant mokinių gimnazijos nelankymo 

priežastis. 

12.3. Bendrauja su mokyklą vengiančiais lankyti mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), numato poveikio priemones pamokų lankomumui užtikrinti. 

12.4. VGK remiantis turima gimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis 

vertina gimnazijos ugdymosi aplinką, analizuoja mokinių lankomumo problemas ir jų priežastis, 

nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, teikimo formą. 

12.5. Nagrinėja mokinių gimnazijos nelankymo, baimių eiti į gimnaziją priežastis, 

imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti mokinius į gimnaziją sėkmingam mokymuisi. 

12.6. Kartą per du mėnesius posėdžiuose svarsto nuolat vėluojančių mokinių ir 

mokyklą vengiančių lankyti mokinių atvejus. 

12.7. Bendradarbiauja su Kauno miesto socialinių paslaugų skyriumi, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Kauno Pedagogine, psichologine tarnyba, Kauno apskrities 

policijos komisariato Dainavos policijos komisariatu ir kitomis pagalbą teikiančiomis įstaigomis.  

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

13.1. Inicijuoja gimnazijos dokumentų, susijusių su mokinių pamokų lankomumu 

rengimą, vykdo šių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą. 
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13.2. Prižiūri, kaip pedagogai vykdo praleistų pamokų apskaitą. 

13.3. Rengia gimnazijos ataskaitas apie mokinių pamokų lankomumą, su duomenimis 

supažindina gimnazijos bendruomenės narius. 

13.4. Pasibaigus trimestrui, pusmečiui, mokslo metams, gimnazijos lankymo situaciją 

analizuoja mokytojų tarybos posėdyje. 

13.5. Inicijuoja mokinių skatinimą už labai gerą gimnazijos lankymą pasibaigus 

mokslo metams. 

13.6. Pateikia duomenis apie gimnazijoje registruotus, bet pamokų nelankančius 

mokinius Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemoje NEMIS. 

14. Direktorius: 

14.1. Veiksmingai bendradarbiauja su gimnazijos bendruomenės nariais ir socialiniais 

partneriais. 

14.2. Užtikrina šio Aprašo nuostatų įgyvendinimą gimnazijoje.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Su šiuo Aprašu klasių vadovai, mokytojai susirinkime supažindinami 

pasirašytinai. 

16. Su šiuo Aprašu klasių vadovai supažindina mokinius ir jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus).  

_________________________________________ 
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Mokinių pamokų lankomumo apskaitos  

ir gimnazijos nelankymo prevencijos  

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

________________________________________________        ________________________ 
                (tėvo/mamos/globėjo vardas, pavardė)              (telefonas) 

_____ kl. mokinio (ės) __________________________________________________  
(vaiko vardas, pavardė) 

 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos  

Direktoriui 

 

INFORMACIJA 

DĖL LAIKINO IŠVYKIMO Į UŽSIENĮ 

 

201__ m. ______________________  d. 

Kaunas 

 

Informuoju, kad išvykstame ______________________________________________ 
                                                                                                      (parašyti į kokią šalį ir išvykimo laikotarpį) 

________________________________________________________________________________ 

Prisiimu atsakomybę dėl nutraukto ugdymosi proceso padarinių ir įsipareigoju 

sudaryti sąlygas savo sūnui/dukrai ________________________________________________ įgyti 

tokių žinių, kurios buvo ugdomos gimnazijoje tuo laikotarpiu, kai jis(-ji) buvo išvykęs. 

 

______________________ 
(parašas) 

SUDERINTA:                                                                                                                                  

___________________________________________             _____________________  
       (klasės vadovo vardas, pavardė)     (parašas) 
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Mokinių pamokų lankomumo apskaitos  

ir gimnazijos nelankymo prevencijos  

tvarkos aprašo 

2 priedas  

 

KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJA 

 

KLASĖS VADOVO DARBAS SU UGDYTINIU  

 

 

1. Klasė ........... Klasės vadovas .................................................................................... 

 Mokinys(-ė) ...................................................................................................................... 

 Data .........................................................................................................................  

2. Duomenys apie mokinio lankomumą: ....................................................................... 

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

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

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

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

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

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

3. Taikytos poveikio priemonės, susitarimai ir kt. ......................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

Mokytojas/ klasės vadovas   ___________________                 ____________________________ 
                                                                (parašas)                                                              (vardas. pavardė) 


