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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1.Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos mokinių 

lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Vilniaus rajono 

savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-355. Aprašas nustato Vilniaus r. 

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių 

lankomumo apskaitos tvarką bei prevencines priemones lankomumui gerinti. 

 2. Aprašas reglamentuoja  klasių vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, tėvų  

(globėjų, rūpintojų) veiklą tvarkant mokinių lankomumo apskaitą ir vykdant pamokų nelankymo 

prevenciją. 

 

II. MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

 

 3. Gimnazijos direktorius paskiria atsakingą asmenį už pamokų lankomumo priežiūros 

koordinavimą bei duomenų kaupimą ir tvarkymą sistemoje NEMIS. 

          4. Mokinys: 

 4.1. privalo reguliariai ir punktualiai lankyti pamokas bei kitus privalomus užsiėmimus; 

             4.2. praleidęs pamoką(-as), pirmą sugrįžimo į Gimnaziją dieną pristato tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pasirašytą pamokų praleidimą pateisinantį raštą (Aprašo 1 ir 2 priedai);  

             4.3. iš anksto žinodamas apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, olimpiados renginiai, 

šeimyninės aplinkybės ar kt.) praneša apie tai klasės vadovui. 

 5. Dalyko mokytojas: 

              5.1. tą pačią dieną elektroniniame dienyne „n“ raide pažymi pamokoje nedalyvavusius 

mokinius;  

            5.2. informuoja klasės vadovą arba socialinį pedagogą apie blogai lankančius ir 

nelankančius pamokas mokinius; 

             5.3. vykdamas su mokiniais į renginius kitų dalykų pamokų metu, apie tai iš anksto 

informuoja kolegas išsiųsdamas pranešimą elektroniniame dienyne Tamo. 

 6. Klasės vadovas: 

           6.1. vaikui/mokiniui neatvykus į Gimnaziją ir tėvams (globėjams, rūpintojams) apie tai 

neinformavus, tą pačią dieną susisiekia su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir išsiaiškina neatvykimo 

priežastį; 

                     6.2. suveda duomenis apie mokinių praleistų pamokų pateisinimą ne vėliau kaip per 3 

pirmąsias kiekvieno mėnesio dienas ir išspausdintą ataskaitą pateikia socialiniam pedagogui iki 

kiekvieno mėnesio 5 dienos; 

6.3. aptaria klasės mokinių lankomumą su mokinius mokančiais mokytojais; 

6.4. raštu informuoja blogai lankančių ir nelankančių mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie praleistų pamokų skaičių, išsiaiškina pamokų praleidimo priežastis, esant poreikiui, 

kviečia pokalbiui mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus) arba mokinį kartu su tėvais (globėjais, 

rūpintojais);  
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6.5. jei artimiausią mėnesį po pokalbio su mokiniu ir tėvais (globėjais, rūpintojais) 

situacija nesikeičia, raštu kreipiasi į socialinį pedagogą nurodydamas taikytas prevencines priemones; 

                     6.7. tėvams (globėjams, rūpintojams), informavusiems apie neturėjimą galimybių 

naudotis elektroniniu dienynu, informaciją apie vaikų mokymosi rezultatus ir lankomumą kartą per 

mėnesį pateikia raštu (atspausdina duomenis iš elektroninio dienyno). 

 7. Tėvai (globėjai, rūpintojai): 

7.1. atsako už vaiko pamokų ar ugdomosios veiklos lankomumą, užtikrina punktualų ir 

reguliarų Gimnazijos lankymą; 

7.2. iš anksto arba tą pačią dieną informuoja (el. paštu, sms žinute, el. dienyne)  klasės 

vadovą apie vaiko neatvykimą į Gimnaziją, nurodo neatvykimo priežastį; 

7.3. praleistas pamokas/dienas pateisina užpildydami nustatytos formos pateisinimą, 

kurį mokinys pristato klasės vadovui pirmą sugrįžimo į Gimnaziją dieną: 

7.3.1. pateisinimas dėl vaiko/mokinio ligos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio 

gydymo, vadovaujantis gydymo įstaigos nurodymais ir rekomendacijomis (Aprašo 1 priedas); 

7.3.2. pateisinimas dėl svarbios priežasties (tikslinių apsilankymų valstybės ar 

savivaldybės institucijose, dėl svarbių šeimos aplinkybių, kurias nurodo tėvai (globėjai, rūpintojai) 

(Aprašo 2 priedas);  

7.3.3. išskirtiniais atvejais, kai atsiranda poreikis vaikui/mokiniui nedalyvauti ugdymo 

procese ilgiau nei 3 dienas iš eilės, turi būti pateiktas raštiškas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas 

Gimnazijos direktoriui ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas, susitariant dėl atsiskaitymo už praleistas 

pamokas; 

7.4. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų neatvykimą pateisinus Aprašo 1 priede 

nustatytos formos pateisinimu (dėl ligos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo) mokėti 

už vaikų maitinimą neatvykimo dienomis nereikės, neatvykimą pateisinus Aprašo 2 priede nustatyta 

praleidimo pateisinimo forma (dėl svarbios priežasties) už maitinimą nedalyvavimo ugdymo procese 

dienomis reikės susimokėti. 

8. Socialinis pedagogas: 

8.1. gavęs lankomumo ataskaitas ar informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį, 

aptaria situaciją su klasės vadovu ar dalyko mokytoju, numato veiksmų planą; 

8.2. dirba individualiai su mokiniu bei jo šeima; 

8.3. inicijuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimą į pagalbos vaikui teikimo 

procesą, prevencinių priemonių taikymą; 

8.4. lankomumo problemas aptaria su Gimnazijos administracija; 

8.5. už kiekvieną mokslo metų mėnesį iki ateinančio mėnesio 5 d. surenka duomenis 

apie praėjusį mėnesį Gimnazijos nelankiusius mokinius, juos fiksuoja sistemoje NEMIS bei 

informuoja Savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių (Aprašo 

3 priedas). 

 

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO BŪDAI IR TVARKA 

  

 9. Praleistos pamokos pateisinamos, jeigu:  
 9.1. mokinys direktoriaus įsakymu atstovauja Gimnazijai olimpiadose, konkursuose, 

konferencijose, varžybose;  
 9.2. iš pamokų išleidžia mokytojas/klasės vadovas, Gimnazijos visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas ar administracija (vaikui/mokiniui staigiai susirgus, įvykus nelaimingam 

atsitikimui). Tėvai (globėjai, rūpintojai) užtikrina vaiko/mokinio saugų grįžimą namo; 
 9.3. oro temperatūrai nukritus iki 20 °C šalčio ar daugiau į Gimnaziją gali nevykti 

priešmokyklinių grupių vaikai bei 1-5 klasių mokiniai, esant minus 25 °C ar žemesnei temperatūrai 

– ir kitų klasių mokiniai; 

 9.4. oro temperatūrai esant 30 °C karščio ar aukštesnei ir Gimnazijai negalint užtikrinti 

ugdymo proceso organizavimo vėsesnėje aplinkoje į ugdymo įstaigą gali nevykti priešmokyklinių 

grupių vaikai bei 1–IVG klasių mokiniai. Atvykusiems į Gimnaziją mokiniams ugdymas 
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organizuojamas Gimnazijos pasirinkta forma. Mokiniams, neatvykusiems į Gimnaziją, mokymuisi 

reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų 

skaičių; 
                     9.5. pateikus oficialią institucijos pažymą (raštas iš meno, sporto mokyklų ar kolektyvų, 

teismų, odontologijos klinikų, vairavimo mokyklų ir kt.). 

 9.6. pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) užpildytą ir pasirašytą praleistų pamokų 

pateisinimo formą (Aprašo 1 ir 2 priedai). 

 10. Pirmąją vaiko/mokinio atvykimo po ligos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio 

gydymo dieną mokinys arba tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia nustatytos formos pateisinimą 

mokytojui/klasės vadovui (Aprašo 1 priedas), kuriame nurodomas pateisinamų dienų skaičius, 

gydytojo rekomendacijos dėl visiško ar dalinio atleidimo nuo fizinio ugdymo ar sporto užsiėmimų 

(paskutinio vizito pas gydytoją metu privaloma išsiaiškinti, kuriam laikotarpiui vaikas/mokinys gali 

būti atleistas nuo minėtų užsiėmimų). 

                      11. Praleistos pamokos nepateisinamos: 

                      11.1. savavališkai išėjus, tai yra, pabėgus iš pamokos; 

                      11.2. neturint pamokas pateisinančio dokumento. 

 

IV. PREVENCINĖS PRIEMONĖS LANKOMUMUI GERINTI 

 

                      12. Už gerą lankomumą (per pusmetį nepraleido nei vienos pamokos) mokinys 

skatinamas Gimnazijos direktoriaus padėka.  Klasės vadovas apie tai informuoja mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus) pranešimu elektroniniame dienyne, o mokinys apdovanojamas pagyrimo raštu. 

 13. Mokiniui, blogai lankančiam ar nelankančiam Gimnazijos, taikomos šios 

prevencinės priemonės: 

                     13.1. mokiniui per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidus nuo 5 iki 20 pamokų 

klasės vadovas apie susidariusią situaciją telefonu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) 

(fiksuojama pokalbio telefonu protokole), situacijai nepagerėjus rašomas įspėjimas; 

                     13.2. mokiniui per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidus 20 ir daugiau pamokų 

klasės vadovas apie susidariusią situaciją raštiškai (pranešimu) informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus), situacijai nepagerėjus taikomos Aprašo 13.3 punkte numatytos priemonės; 

13.3. po klasės vadovo taikytų prevencinių priemonių situacijai nepagerėjus socialinis 

pedagogas taiko individualias lankomumo prevencijos priemones: individualūs lankomumo lapai, 

sutartis su mokiniu, raštiški pranešimai tėvams (globėjams, rūpintojams) ir įspėjimai mokiniams, 

pagalbos mokiniui specialistų individualios auklėjamojo pobūdžio konsultacijos; 

13.4. pritaikius individualias prevencines priemones mokinio lankomumui nepagerėjus, 

jis svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kartu dalyvauti kviečiami mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ir Gimnazijos administracija (už praleistas pamokas be pateisinamos priežasties 

pareiškiamas papeikimas). Mokinys, kuriam posėdžio metu yra 18 metų, gali būti svarstomas be tėvų 

(globėjų, rūpintojų); 

 13.5. išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pagrindais kreipiamasi į Vilniaus 

rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo 

mokiniui, kuris NEMIS duomenimis, nelankė Gimnazijos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties 

praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų arba koordinuotos švietimo pagalbos, 

socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams/mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) skyrimo. 

 14. Aiškinantis Gimnazijos nelankymo priežastis bendradarbiaujama (keičiasi 

informacija) su Savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, 

Vaikų apskaitos tvarkytoju, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, 

Maišiagalos seniūnija, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

 15. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas pasikeitus galiojantiems teisės aktams ar 

inicijuojant Gimnazijos savivaldos institucijoms. 

 

__________________________ 
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Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

____________________________________________________ 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė 

 

 

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija 
 

 

______________________ grupės/ klasės vadovui (-ei) 

 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMAS DĖL LIGOS 

 

20____ m. ________________ mėn. _____ d. 

 

 

      ______ grupės/klasės mokinys (-ė) _____________________________________________                                                                                                                                                                                 
               (vardas, pavardė) 

nuo 20___ m. _____mėn. ___d.  iki 20____ m. ____mėn.___ d. nedalyvavo ugdymo procese dėl 

ligos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo (tinkamą pabraukti). 

Gydytojas (-a) rekomendavo nedalyvauti fizinio ugdymo pamokose iki: 

_________________________________________________________ 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. 

 

Tėvų/globėjų :                        

 ______________________________________________________________                                                                                                                

             (vardas, pavardė)                                                             (parašas) 
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Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

____________________________________________________ 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė 

 

 

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija 
 

          

______________________ grupės/ klasės vadovui (-ei) 

 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMAS  

DĖL KT. PRIEŽASTIES 

 

20____ m. ________________ mėn. _____ d. 

 

 

______ grupės/klasės mokinys (-ė) _____________________________________________                                                                                                                                  
(vardas, pavardė) 

       nuo 20___ m. _____mėn. ___d.  iki 20____ m. ____mėn.___ d. nedalyvavo ugdymo procese. 

Nedalyvavimo konkreti priežastis: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. 

 

Tėvų/globėjų :                        

 ______________________________________________________________                                                                                                                

             (vardas, pavardė)                                                             (parašas) 
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Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašo  

3 priedas 

 

 

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO 

GIMNAZIJA 

 

NELANKANČIŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Vaiko vardas, 

pavardė 

Vaiko 

gimimo 

data 

Klasė, 

kurioje 

mokosi 

Per praėjusį 

mėnesį be 

pateisinamos 

priežasties 

praleistų pamokų 

skaičius 

Per praėjusį 

mėnesį toje 

klasėje 

vykusių 

pamokų 

skaičius 

Gimnazijos 

nelankymo 

priežastys 

       

       

       

       

       

 
 

____________________________ ________________                    _______________________________ 

   (Gimnazijos atstovo pareigos)           (Parašas)                    (Vardas, pavardė) 

 

 

 __________________ 

              (Data) 

 
 


