
VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ 

LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS 

TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių pamokų

lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Gimnazijos nelankančių mokinių apskaitos organizavimą bei mokymosi pagal 

privalomojo švietimo programas kontrolę, dalykų mokytojų, klasių vadovų, socialinio pedagogo, 

psichologo, Vaiko gerovės komisijos, direktoriaus veiklą užtikrinant mokinių pamokų lankomumą, 

stiprinant kontrolę, vykdant mokinių pamokų nelankymo prevenciją, nesimokančių vaikų ir 

mokyklos nelankančių mokinių nesimokymo ar mokyklos nelankymo priežasčių nustatymą, paiešką 

ir priemones, siekiant sugrąžinti juos į mokyklas. 

2. Aprašas nustato mokinių pamokų lankomumo Gimnazijoje apskaitą ir prevencines

poveikio priemones mokyklos lankymui užtikrinti. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis 

pedagogas, psichologas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymu, Gimnazijos nuostatais, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis, mokinių 

priėmimo į mokyklą sutartimi, mokytojo, vykdančio klasės vadovo funkcijas, pareigybės aprašu, 

direktoriaus įsakymais ir šiuo Aprašu. 

3. Vartojamos sąvokos:

Pamokų nelankantis mokinys – įregistruotas Mokinių registre vaikas, kurio deklaruota

gyvenamoji vieta yra atitinkamoje savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties 

neatvykęs į mokyklą ir praleidęs pavienes pamokas arba ugdymui skirtas valandas. 

Mokyklos nelankantis mokinys – 7–18 metų vaikas, įregistruotas Mokinių registre, tačiau 

per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau kaip pusę pamokų pagal privalomojo 

švietimo programas. 

Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – įregistruotas Mokinių registre vaikas, kurio 

deklaruota gyvenamoji vieta yra atitinkamoje savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios 

vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties 

neatvykęs į mokyklą praleidęs nuo 20 iki 50 procentų pamokų. 

NEMIS – Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema. 

Pateisinamasis dokumentas – dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistų pamokų 

teisėtumą (tėvų pateisinamųjų dokumentų formos pateikiamos Aprašo priede, jos aptartos klasės 

vadovų metodinėje grupėje 2019 m. rugpjūčio 29 d., protokolas Nr. 4). 

4. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka LRV nutarime ir kituose teisės aktuose

vartojamas sąvokas. 

II SKYRIUS 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

5. Mokinių pamokų ir mokyklos lankomumas fiksuojamas Gimnazijos elektroniniame

dienyne (toliau – Dienynas) Dienyno nuostatų nustatyta tvarka. 

6. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

6.1. dėl tikslinių iškvietimų (į karo prievolės centrą, policijos komisariatą, teismą,

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Vilkaviškio rajone (toliau – VVTAĮT), 

Vilkaviškio rajono Švietimo pagalbos tarnybą, ar kitas institucijas, pateikus iškvietimą, šaukimą ar 

kitą įrodantį dokumentą ar jo kopiją); 

6.2. dėl mokinio atstovavimo Gimnazijai (rajonui ar šaliai) tarptautiniuose, respublikiniuose, 

regioniniuose, rajono, miesto ar Gimnazijos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, 
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konferencijose, sporto varžybose ir pan.); galioja švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų 

dokumentai, Gimnazijos mokytojų, siuntusių mokinį į konkursus, olimpiadas, varžybas ir kitus 

ugdymo renginius, pažymos ar sąrašai, pateikti mokytojų kambaryje, direktoriaus įsakymas; 

6.3. dėl svarbių šeimos aplinkybių (dėl šeimos švenčių, artimųjų ligos, mirties ir pan., 

pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) užpildytą pateisinamojo dokumento formą); 

6.4. dėl nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano; autobuso, vežančio mokinius į 

Gimnaziją, neatvykimo ar vėlavimo. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė,  į 

mokyklą gali neiti priešmokyklinio ugdymo ir 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams ar žemesnei 

temperatūrai 6–8, I–IV gimn. klasių mokiniai. Kai oro temperatūra aukštesnė nei 30 laipsnių; 

6.5. kai mokiniui sunegalavus tėvai (globėjai, rūpintojai) pateisina iki 1 savaitės praleistų 

mokymosi dienų pamokas (pagal Aprašo priede pateiktą formą). Jeigu mokinys serga (neatvyksta į 

Gimnaziją) ilgiau nei 1 savaitę, klasės vadovas aiškinasi neatvykimo / nelankymo priežastis, 

informuoja apie tai socialinį pedagogą, direktoriaus pavaduotojus ugdymui. Mokiniui sergant 

lėtinėmis ligomis, patyrus traumą ir pan., kai gijimo laikotarpis yra ilgesnis nei 1 savaitė ir apie tai 

informavus klasės vadovą, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateisina visą sirgimo laikotarpį; 

6.6. dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigų iškvietimų ar kitų neformaliojo švietimo teikėjų 

(pateikus iškvietimą ar kitą pateisinantį dokumentą, ar jų kopijas) dalyvauti šventėse, konkursuose, 

varžybose ar kituose renginiuose, dienyne pažymint, kad mokinio nėra pamokose; 

6.7.  kai mokiniui sunegalavus pamokų metu leidimą toliau nedalyvauti pamokose duoda 

visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą gimnazijoje, socialinis pedagogas 

ar administracijos atstovas. Tėvai apie blogą vaiko savijautą informuojami telefonu. 

7. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių

dokumentų. 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) TVARKA 

8. Mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių

atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis. 

9. Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į pažintinę/ poilsinę kelionę pamokų metu:

9.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas dėl praleistų pamokų

pateisinimo turi pateikti prašymą gimnazijos direktoriui; 

9.2. išvykdamas į kelionę, mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistas temas. Jei 

išvykimo metu buvo rašomas kontrolinis ar kitas atsiskaitomasis darbas, mokiniui taikoma 

Gimnazijos ugdymo plane numatyta atsiskaitymo už praleistus kontrolinius darbus tvarka. Dėl 

išvykų su tėvais praleistos pamokos skaičiuojamos, kaip praleistos dėl kitų priežasčių. 

IV SKYRIUS 

VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA 

10. Vėluoti į pamokas draudžiama. Atsitiktiniu pavėlavimu gali būti laikomi ne daugiau kaip

2 pavėlavimai į įvairių dalykų pamokas ar klasės valandėles. 

11. Pavėlavimu laikomas vėlavimas į pamoką 3 ir daugiau minučių (nuo skambučio į

pamoką). 

12. Pakartotinai pavėlavus į pirmą pamoką informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

13. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi „p“. Jei mokinys

vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko ir vėlavimo priežastis nereikšminė, mokytojas gali žymėti 

„n“. 
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V SKYRIUS 

LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

14. Lankomumo apskaita pamokoje:

14.1. pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas.

Lankyti pamokas ir laikytis šio Aprašo mokinys (jo tėvai, globėjai, rūpintojai) įsipareigoja 

pasirašydamas priėmimo į Gimnaziją sutartį; 

14.2. mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas 

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

15. Pateisinančių praleistas pamokas dokumentų pateikimas ir rinkimas:

15.1. praleistas pamokas mokinys privalo pateisinti iš karto/kitą dieną po praleidimo, klasės

vadovui atnešdamas tėvų užpildytą prašymą dėl praleistų pamokų pateisinimo; 

15.2. už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui ar dalyko 

mokytojui atsakingas pamokas praleidęs mokinys ir jo tėvai; 

15.3. praleistas pamokas ir pavėlavimus į jas pateisinančius dokumentus (taip pat elektroninio 

pašto, elektroninio dienyno žinutes/pranešimus) sistemina ir saugo klasės vadovas; 

15.4. tėvams per mėnesį pateisinant daugiau negu 1 savaitę praleistų dienų, nelankytų 

pamokų priežastis analizuoja socialinis pedagogas ir klasės vadovas bendradarbiaujant su šeima; 

15.5. netvarkingai, neįskaitomai parašyti, taisyti pateisinantys dokumentai klasės vadovo gali 

būti nepriimami, o praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos be priežasties. 

VI SKYRIUS 

PAMOKŲ, MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJA, ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ 

FUNKCIJOS 

16. Mokiniai:

18.1 . laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

18.2 . pateikia pamokas pateisinančius dokumentus klasės vadovui (jo nesant – socialiniam 

pedagogui arba direktoriaus pavaduotojams ugdymui) pirmą dieną po praleistų pamokų atvykęs į 

Gimnaziją. 

17. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

17.1. užtikrina vaiko punktualų ir reguliarų Gimnazijos lankymą bei operatyviai sprendžia jo

lankomumo ir ugdymo(si) klausimus; 

17.2. iš anksto arba pirmą mokinio neatvykimo į Gimnaziją dieną (iki pamokų pabaigos) apie 

neatvykimo priežastis, klasėje sutartu būdu informuoja klasės vadovą (jo nesant – socialinį 

pedagogą ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui); 

17.3. laiku parašo vaiko praleistų pamokų pateisinimus, aiškiai nurodydami datą ar pamoką (-

as); 

17.4. atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, dalyko mokytoju, socialiniu 

pedagogu,  Gimnazijos vadovais. Kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį; 

17.5. bendradarbiauja su klasės vadovu, Gimnazijos vadovais, dalykų mokytojais bei 

specialistais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę, sveikatos 

priežiūros pagalbą; 

17.6. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto 

adresui, operatyviai informuoja klasės vadovą; 

17.7. mokiniui paskyrus ilgalaikį ar sanatorinį gydymą, nedelsiant informuoja klasės vadovą; 

17.8. pagal galimybes kasdien susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų 

pamokų skaičiumi, pagyrimais ir pastabomis, ugdymo(-si) rezultatais ir kt. informacija); 

17.9. lanko tėvų susirinkimus, dalyvauja kitose Gimnazijos organizuojamose veiklose, 

susijusiose su vaiko lankomumu ir pažangumu. 

18. Dalykų mokytojai:
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18.1. pažymi elektroniniame dienyne į pamokas neatvykusius mokinius (vadovaudamiesi 

Gimnazijos elektroninio dienyno nuostatais); 

18.2. paaiškėjus, kad mokinys yra mokykloje, bet nedalyvauja pamokoje, nedelsiant 

informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą ar direktoriaus pavaduotojus ugdymui; 

18.3. vykdo kitus susitarimus pamokų ir mokyklos nelankymo apskaitos bei mokyklos 

nelankymo prevencijos taikymo klausimais Gimnazijos nustatyta tvarka. 

19. Klasės vadovas:

19.1. koordinuoja mokinių pamokų lankomumą, stebi jų elgesį, pasiekimus ir kitų pareigų

vykdymą, apie tai nuolat informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); 

19.2. mokiniui neatvykus į Gimnaziją (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), 

tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja Gimnazijos 

administraciją; 

19.3. sistemingai stebi elektroninį dienyną ir vertina (analizuoja) mokinių lankomumą; 

19.4. renka bei tvarko praleistas pamokas ir pavėlavimus į pamokas pateisinančius 

dokumentus. Pateisinimo dokumentai saugomi iki kitų mokslo metų pradžios; 

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

mokinių praleistas pamokas; 

19.6. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais; 

19.7. iki kito mėnesio 3 d. pristato pavaduotojams ugdymui klasės lankomumo ataskaitą už 

praėjusį mėnesį ir informuoja apie atskirus atvejus bei taikytas prevencijos priemones; 

19.8. dalyvauja vaiko gerovės komisijos, socialinio pedagogo, pavaduotojų ugdymui 

organizuojamuose pokalbiuose dėl mokinio nelankymo priežasčių, apie šiuos pokalbius informuoja 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); jei reikia, iškviečia pokalbiui mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus); 

19.9. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, Gimnazijos 

administracija; 

19.10. su pusmečio lankomumo ataskaitomis supažindina klasės mokinius klasės valandėlės 

metu, jų tėvus – tėvų susirinkimų metu; 

19.11. tėvams (globėjams, rūpintojams), informavusiems klasės vadovą apie tai, kad jie 

neturi galimybių naudotis elektroniniu dienynu, informaciją apie vaikų mokymosi rezultatus ir 

lankomumą kartą per mėnesį pateikia raštu (atspausdina duomenis iš elektroninio dienyno). 

20. Socialinis pedagogas:

20.1. sistemingai stebi mokinių lankomumą elektroniniame dienyne, bendrauja su klasių

vadovais ir aptaria klasių lankomumą, planuoja (pagal poreikį) priemones lankomumui gerinti; 

20.2. vieną kartą per mėnesį kartu su pavaduotojais ugdymui dalyvauja stebimų mokinių 

elgesio, pažangumo ir lankomumo klausimų aptarime ir priima nutarimus, kokias prevencines 

priemones taikys;   

20.3. individualiai dirba su Gimnaziją nelankančiais mokiniais ir jų šeimomis, analizuoja 

pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir klasės vadovu, 

psichologu, kitais mokyklos specialistais ieško sprendimo būdų; 

20.4. teikia socialinę pedagoginę pagalbą pamokų nelankantiems, Mokyklą vengiantiems 

lankyti ir Mokyklos nelankantiems mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), konsultuoja 

klasių vadovus, dalykų mokytojus; 

20.5. inicijuoja neeilinius Vaiko gerovės komisijos posėdžius dėl pamokų ar mokyklos 

vengiančių lankyti, nelankančių mokinių svarstymo. Posėdyje dalyvauja pamokas ar mokyklą 

vengiantis lankyti mokinys, mokinio tėvai (globėjai), socialinis pedagogas, klasės vadovas. Klasės 

vadovas informuoja komisiją apie taikytas priemones šalinant mokyklos nelankymo priežastis 

(mokinio paaiškinimai, klasės vadovo, dalykų mokytojų, Gimnazijos psichologo ir/ar socialinio 

pedagogo, kitų specialistų pateikta informacija); 

20.6. bendradarbiauja su Gimnazijos vaiko gerovės komisija (dalyvauja jos veikloje), 

švietimo pagalbos specialistais, VVTAĮT, Švietimo pagalbos tarnyba. 

21. Psichologas:
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21.1. organizuoja ir vykdo vaikų ir tėvų apklausas, susijusias su mokinių adaptacija, 

savijauta, saugumu Gimnazijoje, žalingais įpročiais; 

21.2. planuoja ir įgyvendina prevencinę veiklą siekiant užtikrinti mokinių adaptaciją 

Gimnazijoje, saugumą, žalingų įpročių prevenciją 

21.3. konsultuoja mokinius, tėvus bei mokytojus siekiant išsiaiškinti pamokų, mokyklos 

nelankymo ir mokymosi motyvacijos stokos ar nebuvimo priežastis; 

21.4. teikia psichologinę pagalbą pamokų nelankantiems, vengiantiems lankyti Gimnaziją ir 

Gimnazijos nelankantiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams); 

21.5. pagal galimybes dalyvauja prevenciniuose pokalbiuose su mokyklą vengiančiais lankyti 

ar nelankančiais mokiniais; 

21.6. bendradarbiauja su Gimnazijos vaiko gerovės komisija (dalyvauja jos veikloje), 

švietimo pagalbos specialistais, VVTAĮT, Švietimo pagalbos tarnyba. 

21.7. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kuriuose svarstomas pamokų 

nelankančių, mokyklą vengiančių lankyti mokinių elgesys. 

22. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

22.1. stebi elektroniniame dienyne ir vertina (analizuoja) mokinių lankomumą;

22.2. kas mėnesį analizuoja klasių vadovų atneštas lankomumo ataskaitas;

22.3. inicijuoja individualius pokalbius su mokyklą vengiančiais lankyti ar nelankančiais

mokiniais; į šiuos pokalbius turi teisę pakviesti kitus Gimnazijoje dirbančius pedagogus, 

specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus); 

22.4. inicijuoja neeilinius Vaiko gerovės komisijos posėdžius dėl pamokų ar mokyklos 

vengiančių lankyti, nelankančių mokinių svarstymo. 

23. Vaiko gerovės komisija:

23.1. rūpinasi pozityvaus Gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu,

koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Gimnazijos 

direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio 

ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų; 

23.2. organizuoja Gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, 

vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse; 

23.3. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui 

teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų; 

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

mokyklos nelankančių mokinių svarstymo; 

23.5. teikia rekomendacijas Gimnazijos direktoriui dėl nuobaudų ar skatinimo taikymo; 

23.6. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, 

teikia siūlymus Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios 

priežiūros priemonių tobulinimo; 

23.7. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės 

vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui 

reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą 

23.8. bendradarbiauja su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisija, Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kt. 

24. Gimnazijos direktorius:

24.1. užtikrina vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos

teikimą Gimnazijoje; 

24.2. siekdamas užtikrinti pamokų lankomumą, bendradarbiauja su Gimnazijos 

bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais; 

24.3. Gimnazijai išnaudojus visas esamas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, 

kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių / Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorių dėl minimalios pagalbos dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo; 
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24.4. užtikrina NEMIS nuostatuose nustatytų funkcijų švietimo teikėjams, vykdantiems 

privalomojo švietimo programas, vykdymą ir paskiria atsakingą asmenį organizuoti ir koordinuoti 

mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir prevencinių priemonių taikymą bei kaupti ir tvarkyti 

NEMIS duomenis: 

24.4.1. mokyklos nelankančio mokinio praleistų pamokų per mėnesį skaičių ir praleidimo 

priežastį (-is); 

24.4.2. pokalbio (-ių) su mokyklos nelankančiu mokiniu ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais), 

šeimos nariais datą (-as), mokyklos atstovo, dalyvavusio pokalbyje, vardą, pavardę ir pareigų 

pavadinimą, pokalbio dalyvį (-ius) (tėvas, motina, globėjas, rūpintojas, vaikas, kaimynas ir pan.), 

mokyklos nelankymo priežastį (-is), pastabą (-as); 

24.4.3. informaciją, kada vaikas pradėjo lankyti mokyklą (duomenys teikiami iš elektroninio 

dienyno); 

24.4.4. duomenis įrašiusio asmens vardą, pavardę, duomenų įrašymo datą; 

24.4.5. prireikus (jei šie duomenys NEMIS nekaupiami ir netvarkomi Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos ar kitų juridinių asmenų) – mokyklos nelankančio mokinio vardą, 

pavardę, asmens kodą, jei kodo nėra – gimimo datą ir lytį, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, 

mokyklos, kuriose mokosi, tačiau jos nelanko, kodą, klasę, kurioje mokosi, tačiau jos nelanko; 

24.5. inicijuoja mokinių skatinimą už labai gerą pamokų, Gimnazijos lankymą; 

24.6. užtikrina, kad paskirtas už NEMIS atsakingas asmuo į sistemą už kiekvieną mėnesį iki 

ateinančio mėnesio 5 d. pateiktų duomenis apie Gimnazijos nelankančius vaikaus; 

24.7. užtikrina šio Aprašo įgyvendinimą Gimnazijoje. 

VII SKYRIUS 

NUOBAUDOS IR SKATINIMAS 

25. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, mokyklą ar nelankančiam mokyklos,

individualiai (priklausomai nuo situacijos) gali būti taikomos šios nuobaudos: 

25.1. mokytojo, klasės vadovo pastaba elektroniniame dienyne; 

25.2. žodinis  įspėjimas; 

25.3. individualaus elgesio kontrolė; 

25.4. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

25.5. direktoriaus įsakymu pareikšta pastaba ar papeikimas; 

25.6. mokiniui gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė. 

26. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams, rūpintojams)), nuolat ir

sistemingai vengiančiam lankyti mokyklą, pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos 

institucijoms ir taikoma administracinė atsakomybė. 

27. Mokiniui, nepraleidusiam per pusmetį / metus nė vienos pamokos, direktoriaus įsakymu

gali būti reiškiamas pagyrimas. 

28. Nepraleidusiais pamokų laikomi mokiniai, kurie elektroniniame dienyne neturi žymėjimų

,,n“ arba žymėjimai ,,n“ pateisinti gimnazijos direktoriaus įsakymu dėl gimnazijos reprezentavimo 

įvairiuose renginiuose (konkursuose, olimpiadose, varžybose, konferencijose ir kt.). 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29. Klasių vadovai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistai,

mokomųjų dalykų mokytojai pasirašytinai supažindinami su Gimnazijos lankomumo tvarkos aprašu 

ir su pareigomis, kurias jiems nustato ši tvarka. 

30. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetinėje svetainėje.

31. Su Aprašu klasių vadovai supažindina mokinius klasės valandėlės metu rugsėjo mėn.

32. Tėvai su šiuo Aprašu supažindinami klasių susirinkimo metu rugsėjo mėnesį, taip pat gali

susipažinti Gimnazijos svetainėje. 
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33. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas keičiantis įstatymams, inicijuojant Gimnazijos

bendruomenės nariams, keičiant Gimnazijos darbo organizavimą. 

_________________________ 



8 

Priedas 

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO LAPAS 

Mano sūnus/dukra ............................................................ , ..................   klasės mokinys(ė) 

202... m. ........................................... mėnesio .......... d. nebuvo .................pamokose (oje), nes 

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

(nurodyti neatvykimo į mokyklą priežastis) 

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

Tėvas / mama / globėjas    ................................................................................       ............................ 

(Vardas, pavardė)       (Parašas) 

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

PRALEISTŲ DIENŲ PATEISINIMO LAPAS 

Mano sūnus/dukra ............................................................ , ..................   klasės mokinys(ė) 

202... m. ........................................... mėnesio .....–...... dienomis nebuvo gimnazijoje, nes 

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

(nurodyti neatvykimo į gimnaziją priežastis) 

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

Tėvas / mama / globėjas    ................................................................................       ............................ 

(Vardas, pavardė)       (Parašas) 


