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KAUNO R. NEVERONIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO 

KONTROLĖS IR NELANKYMO PREVENCIJOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno r. Neveronių gimnazijos (toliau gimnazijos) mokinių pamokų lankomumo kontrolės ir 

nelankymo prevencijos tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu; Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir Kauno r. Neveronių gimnazijos nuostatais. 

2. Šis aprašas reglamentuoja dalykų mokytojų, klasių vadovų, socialinio pedagogo, psichologo, 

Vaiko gerovės komisijos veiklą užtikrinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant 

mokinių pamokų nelankymo prevenciją.  

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai kurias 

pamokas. 

Gimnaziją vengiantis lankyti mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties neateinantis į 

visas tą dieną vykstančias pamokas. 

Gimnazijos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs per 50 procentų pamokų be 

pateisinamos priežasties. 

Pateisinamasis dokumentas – dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistų pamokų priežastis. 

Dokumento formos: rašytinė forma, pranešimas elektroniniame dienyne, elektroninis laiškas, trumpoji 

sms žinutė. 

4. Už tvarkos vykdymą atsakingi asmenys: mokinys, tėvai (globėjai, rūpintojai), klasės vadovas, 

dalyko mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas, gimnazijos vadovai. 

 

II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

5. Lankomumo kontrolės ir nelankymo prevencijos tikslas – padėti mokiniams spręsti lankomumo 

problemas. 

6. Uždaviniai:  

6.1. bendradarbiaujant mažinti gimnazijos nelankančių mokinių skaičių; 

6.2. teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui ir jų tėvams, sprendžiant gimnazijos 

lankomumo problemas; 

6.3. vykdyti pamokų nelankymo prevenciją. 

 

III. VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA 

 

7. Vėluoti į pamokas draudžiama. Vėluojantis mokinys įspėjamas žodžiu. 

8. Apie mokinio pasikartojantį (5–10 kartų per mėnesį) vėlavimą klasės vadovas informuoja 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

9. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi „p“ ir parašo pastabą, 

nurodydamas vėlavimo priežastį (rašo tą priežastį, kurią nurodė mokinys). 

 

 



 

 

IV. LANKOMUMO APSKAITOS NUOSTATOS 

 

10. Pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas. 

Lankyti pamokas ir laikytis šios tvarkos mokinys įsipareigoja pasirašydamas priėmimo į gimnaziją 

sutartį. 

11. Mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas 

elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje. 

 

V. ATSAKINGŲ ASMENŲ PAREIGOS IR FUNKCIJOS 
12. Mokinys: 

12.1. privalo lankyti pamokas. Vėluoti į pamokas draudžiama; 

12.2. praleidęs pamokas privalo pateisinti gydytojų išduota pažyma, institucijų pažyma arba 

tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinimu ne vėliau kaip kitą grįžimo į gimnaziją dieną ir pateikti pateisinantį 

dokumentą klasės vadovui (jam nesant - socialiniam pedagogui); 

12.3. praleidęs per mėnesį daugiau nei 7 pamokas be pateisinamos priežasties dalyvauja 

pokalbyje su klasės vadovu ir socialiniu pedagogu, nurodo pamokų praleidimo priežastis. 

12.4. kiekvienų mokslo metų pradžioje privalo pasirašytinai susipažinti su gimnazijos 

mokinių pamokų lankomumo kontrolės ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašu, juo vadovautis; 

12.5. mokiniui sistemingai (daugiau nei 7 kartus) vėluojant į pamokas taikomos tos pačios 

auklėjamosios bei poveikio priemonės, numatytos  šioje tvarkoje už pamokų nelankymą.  

 

13. Tėvai (globėjai, rūpintojai):  

13.1. atsako už vaiko pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos 

lankymą LR Švietimo įstatyme nustatyta tvarka bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir 

ugdymo(-si) klausimus;  

13.2. susipažįsta su gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašu, juo vadovaujasi;  

  13.3. išsiaiškina vėlavimų ir pamokų praleidimo priežastis, kontroliuoja ir koreguoja vaiko 

elgesį;  

13.4. pasirūpina, kad klasės vadovas ne vėliau kaip kitą vaiko grįžimo į gimnaziją dieną būtų 

pristatytas praleistas pamokas pateisinantis dokumentas; 

13.5. bendradarbiauja su klasės vadovu, dalykų mokytojais, darbuotojais, teikiančiais 

pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą bei sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko 

ugdymo(-si) ir pamokų lankomumo klausimus; lanko tėvų susirinkimus, atvyksta į individualius 

pokalbius, kviečiami dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

 

14. Klasės vadovas:  

14.1. mokiniui neatvykus į gimnaziją (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), 

ne vėliau kaip kitą dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja socialinį pedagogą 

ir / ar gimnazijos vadovus;  

14.2. aiškinasi mokinių savavališko išėjimo (bėgimo iš pamokų) priežastis, apie jas 

nedelsdamas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);  

14.3. individualiai dirba su linkusiais praleisti pamokas, vėluojančiais į jas mokiniais, taiko 

auklėjamąsias poveikio priemones:  

14.3.1. kiekvieno mėnesio pirmą savaitę mokinį, praleidusį be pateisinamos priežasties 

daugiau kaip 7 pamokas, kviečia į pokalbį, kuriame dalyvauja socialinė pedagogė, užpildo lankomumo 



formą, išsiaiškina pamokų nelankymo priežastis, numato galimybes problemą išspręsti ir informuoja 

mokinio tėvus TAMO dienyne arba trumpąja SMS žinute; 

14.3.2. jei pokalbis su socialiniu pedagogu nepadeda ir mokinys toliau praleidžia pamokas 

be pateisinamos priežasties, klasės vadovas siūlo mokinio elgesį svarstyti VGK posėdyje; 

14.4. bendradarbiaudamas su dalykų mokytojais, administracija bei socialiniu pedagogu vykdo 

pamokų nelankymo prevenciją, esant reikalui konsultuojasi su pagalbos mokiniui specialistais;  

14.5. pusmečio, metų pabaigoje mokytojų tarybą supažindina su mokinių lankomumo 

rezultatais ir taikytomis poveikio priemonėmis; 

14.6. kiekvienų mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai supažindina su gimnazijos 

mokinių pamokų lankomumo kontrolės ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašu;  

 

15. Dalykų mokytojai:  

15.1. kiekvieną pamoką elektroniniame dienyne pažymi neatvykusius ir pavėlavusius 

mokinius;  

15.2. mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi „p“, vėluojant 

pakartotinai parašo pastabą elektroniniame dienyne. Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko 

ir vėlavimo priežastis nepateisinama, mokytojas žymi „n“ ir rašo pastabą bei pranešimą tėvams 

(globėjams, rūpintojams); 

15.3. pamokos metu išsiaiškinęs, kad mokinys, kurio nėra klasėje, ankstesnėse pamokose 

dalyvavo, informuoja klasės vadovą (jam nesant – socialinį pedagogą) ir tėvus (globėjus, rūpintojus);  

 

16. Socialinis pedagogas:  

16.1. klasės vadovo teikimu renka informaciją apie linkusį nelankyti pamokų mokinį, aiškinasi 

nelankymo priežastis;  

16.2. bendradarbiaudamas su klasės vadovu  numato ir taiko poveikio priemones: individualų 

darbą su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), įtraukia mokinį į rizikos grupės sąrašus, vykdo 

sistemingą mokinio elgesio, lankomumo ir mokymosi pasiekimų kontrolę, bendradarbiauja su 

mokytojais, gimnazijos administracija;  

16.3. dirba individualiai su mokinio šeima, reikalui esant su klasės vadovu lankosi mokinio 

namuose;  

16.4. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimą pagalbos mokiniui teikimo 

procese;  

16.5. bendradarbiauja su Kauno rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriumi, 

vaiko teisių apsaugos skyriumi, pedagogine psichologine tarnyba, policijos komisariato prevencijos 

poskyrio specialistais ir seniūnijomis, kurių teritorijose gyvena gimnazijos nelankantys mokiniai, 

nustatant nelankymo priežastis ir numatant priemones, padedančias mokinį sugrąžinti į gimnaziją;  

16.6. inicijuoja ir vykdo tėvų ir bendruomenės švietimą, tyrimus mokinių mokymo(-si) ir 

lankomumo klausimais.  

 

17. Vaiko gerovės komisija: 

17.1. klasės vadovo teikimu nagrinėja mokinių, linkusių praleidinėti pamokas, nelankymo 

priežastis, imasi veiksmų, padedančių šias problemas spręsti; nustato švietimo pagalbos priemonių 

prioritetus, kryptis, teikimo formą; 

17.2. organizuoja posėdžius, kuriuose susitaria dėl poveikio priemonių ir jų taikymo termino, 

konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) lankomumo užtikrinimo klausimais, supažindina su 

atsakomybe ir administracinio poveikio priemonių taikymu: 

17.2.1. praėjus sutartam terminui Vaiko gerovės komisija įvertina taikytų poveikio priemonių 

efektyvumą, mokinio ir jo tėvų pastangas. Jei lauktas rezultatas nepasiektas, komisija priima sprendimą 



pratęsti poveikio priemonių taikymo terminą arba informaciją apie mokinį pateikia kitoms 

institucijoms: 

17.2.2. jei mokinys nepilnametis (iki 16 metų), informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir 

Nepilnamečių reikalų tarnybą; 

17.2.3. inicijuoja kreipimąsi į rajono savivaldybės administraciją dėl vaiko minimalios ar 

vidutinės priežiūros priemonės skyrimo mokyklos nelankančiam mokiniui; 

17.2.4. jei mokinys pilnametis, inicijuoja kreipimąsi į mokytojų tarybą dėl mokinio elgesio 

svarstymo ir  kitos mokymosi formos siūlymo;  

 

18. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:  

18.1. inicijuoja gimnazijos dokumentų, susijusių su lankomumu, rengimą (pakeitimus), 

vykdo šių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą;  

18.2. prižiūri dokumentų, reglamentuojančių lankomumo veiklą, įgyvendinimą;  

18.3. pusmečiui ir mokslo metams pasibaigus pateikia lankomumo analizę mokytojų tarybai;  

18.4. bendradarbiauja su socialiniu pedagogu, psichologu, klasių vadovais, mokytojais 

sprendžiant mokinių mokymo(-si), lankomumo klausimus;  

 

VI. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS, MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

19. Taikomos drausminės nuobaudos:  

19.1. klasės vadovo pastaba elektroniniame dienyne už be pateisinamos priežasties praleistas 

daugiau negu 7 pamokas;  

19.2. mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams, rūpintojams), nuolat ir 

sistemingai vengiančiam lankyti mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir sistemingai 

pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms. 

19.3. minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimas; 

 

 

20. Mokinių skatinimo priemonės: 

20.1. direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas mokiniui, nepraleidusiam per pusmetį nė 

vienos pamokos; 

20.2. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka mokiniui, nepraleidusiam per mokslo metus nė 

vienos pamokos. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Klasių vadovai, mokytojai, mokiniai pasirašytinai supažindinami su pareigomis ir 

funkcijomis, kurias jiems nustato gimnazijos mokinių pamokų lankomumo kontrolės ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašas.  

22. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su šiuo tvarkos aprašu supažindinami elektroniniu paštu ar žinute 

per elektroninį TAMO dienyną. Tvarkos aprašo nuostatos primenamos tėvų susirinkimų metu. 

23. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas inicijuojant gimnazijos bendruomenės 

nariams.  

_____________________________ 


