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                                                                                   Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 
                                                                                   direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 23 d. 
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ŠILUTĖS MARTYNO JANKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
PAMOKŲ LANKOMUMO KONTROLĖS IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
                      1. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pamokų lankomumo kontrolės ir 
apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja klasių vadovų, dalykų mokytojų, 
socialinio pedagogo ir pagalbos mokiniui specialistų veiklą, siekiant stebėti ir analizuoti pamokų 
nelankymo problemas, taikyti prevencines priemones. 
                      2. Mokyklos lankomumo aprašas nustato mokinių pamokų nelankymo ir vėlavimų 
žymėjimą, stebėjimą, lankomumo skatinimą bei nuobaudas, siekiant mokiniui įgyvendinti teisę į 
mokslą. 
                      3. Mokyklos lankomumo tvarkos tikslai: 
                      3.1. Sudaryti sąlygas mokiniui įgyvendinti teisę į mokslą. 
                      3.2. Skatinti mokinius lankyti pamokas laiku. 
                      3.3. Gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę. 
                      4. Tvarka skelbiama: 
                      4.1 mokyklos internetiniame puslapyje; 
                      4.2. mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas, mokiniui pagalbos specialistai 
supažindinami su pamokų lankomumo tvarka el. dienyno TAMO pagalba, elektroniniu paštu; 
                      4.3. mokiniai supažindinami su šia tvarka klasės valandėlių metu pasirašytinai; 
                      4.4. mokinių tėvai supažindinami su pamokų lankomumo tvarka klasių tėvų 
susirinkimų metu pasirašytinai. 
 

II. LANKOMUMO ŽYMĖJIMAS IR TEISINIMAS 
 
                      5. Dalykų mokytojai per pirmas pamokos 10 min. (esant rimtiems trukdžiams iki 
dienos pabaigos) privalo mokinių praleistas pamokas ir vėlavimus pažymėti el. dienyne: 
                      5.1. raide ,,n“, jei mokinys neatvyko į pamoką; 
                      5.2. raide ,,p“, jei mokinys vėlavo į pamoką. 
                      6. El. dienyne pažymėtas praleistas pamokas teisina klasės vadovas, vadovaudamasis 
turimais dokumentais: 
                      6.1. žymi „dėl ligos“, jei yra medicinos įstaigos pažyma; 
                      6.2. žymi „pateisinta tėvų dėl ligos“ arba „pateisinta tėvų kitos priežastys“ , jei yra 
raštiškas tėvų pateisimas iki 3 dienų iš eilės, bet ne daugiau kaip 15 dienų per pusmetį; 
                      6.3. žymi „pateisinta tėvų“, jei yra raštiškas tėvų prašymas dėl mokinio išleidimo 
išvykti su tėvais pamokų metu; 
                      6.4. žymi „direktoriaus įsakymu apie organizuojamus renginius, išvykas ir kt.“, jei yra 
atitinkamas dokumentas; 
                      6.5. „kitos priežastys“, kai yra prašymas išleisti mokinius į kitų mokyklų, įstaigų, 
organizacijų organizuojamus renginius, sportines varžybas ir kt.; 
                      6.6. visos kitos pamokos lieka nepateisintos. 
                      7. Mokinys: 
                      7.1. privalo punktualiai ir reguliariai lankyti mokyklą; 
                      7.2. praleidęs pamokas ne vėliau kaip per dvi dienas pateikia klasės vadovui 
pateisinantį dokumentą: 
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                      7.3. iš anksto žinodamas apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, olimpiados, 
renginiai, šeimyninės aplinkybės ar kita) praneša (pats arba tėvai) apie tai klasės vadovui ir 
dėstantiems  mokytojams, gauna užduotis savarankiškam darbui, susitaria dėl atsiskaitymo 
laikotarpio; 
                      7.4. susirgęs tą pačią dieną apie neatvykimą į pamokas informuoja (žinute, skambučiu 
ar el. laišku) klasės vadovą; 
                      7.5. iš pamokų gali išeiti tik turėdamas raštišką tėvų, klasės vadovo, dalyko mokytojo 
arba visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, socialinio pedagogo; jeigu jų nėra, turi gauti 
mokyklos vadovų leidimą; 
                      7.6. Mokinys savavališkai pasišalinęs iš pamokų ar neatėjęs į pamokas be 
pateisinamos priežasties rašo paaiškinimą klasės vadovui dėl ko nebuvo pamokose (4 priedas). 
                      8 . Mokinio tėvų (globėjų) atsakomybė: 
                      8.1. Pirmąją neatvykimo į mokyklą dieną tėvai (globėjai) informuoja klasės vadovą 
apie vaiko neatvykimą ir nurodo priežastį. Šią informaciją galima pateikti telefonu, SMS žinute, el. 
paštu ar žinute el. dienyne. 
                      8.2. Atvykęs į mokyklą, mokinys privalo pateikti per tris darbo dienas klasės vadovui 
praleistų pamokų pateisinamąjį dokumentą: sveikatos pažymą arba raštišką tėvų pateisinimą: 
                      8.2.1. Tėvai (globėjai) gali pateisinti dėl jiems žinomų priežasčių (ligos, asmeninių ar 
kitų) iki 3 dienų iš eilės, bet ne daugiau kaip 15 dienų per pusmetį 1-10 klasėse. Praleistų  pamokų 
pateisinimo forma pateikta mokyklos tinklalapyje, skiltyje „Veikla“ (1 priedas – nebuvo vienoje ar 
keliose pamokose, 2 priedas – nebuvo mokykloje visą dieną); 
                      8.2.2. Tais atvejais, kai yra žinoma mokinio ligos diagnozė, klasės vadovas, suderinęs 
su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste bei socialiniu pedagogu gali pateisinti ir daugiau tėvų 
teisinamų mokinio praleistų dienų; 
                      8.2.3. Jei mokinys praleido daugiau kaip 3 dienas iš eilės dėl ligos, būtina gydytojo 
išduota pažyma apie ligą. 
                      8.3. Tėvai (globėjai) be svarbios priežasties neturėtų organizuoti vaikui išvykų 
(apsilankymų pas gydytojus, reikalų tvarkymo) pamokų metu. Jeigu atsiranda tokia būtinybė, 
mokinio praleistos pamokos gali būti pateisinamos tik iš anksto apie tai informavus klasės vadovą. 
                      8.4. Tėvai (globėjai) iš anksto suplanavę kelionę ugdymo proceso metu, parašo 
prašymą mokyklos direktoriui dėl mokinio išleidimo išvykti su tėvais pamokų metu. Prašymą 
suderina su klasės vadovu ir dalykų mokytojais asmeniškai pasiimdamas iš anksto užduotis 
mokymosi spragoms likviduoti. 
                      8.5. Jei vaikas praleido pamokas ne dėl ligos, tėvai (globėjai) užtikrina susidariusių 
mokymosi spragų likvidavimą per darbo savaitę.  
                      9. Klasės vadovas: 
                      9.1. Kiekvienam mėnesiui pasibaigus per 3 darbo dienas el. dienyne pateisina mokinių 
praleistas pamokas pagal turimus dokumentus (žr. 6 punktą). 
                      9.2. Bendradarbiauja nuolat su administracija, klasėje dirbančiais mokytojais, 
socialiniu pedagogu ar kitais darbuotojais iškilusioms mokinio nelankymo ar vėlavimo problemoms 
spręsti. 
                      9.3. Mokiniui neatvykus į mokyklą 3 dienas iš eilės, kai tėvai (globėjai) apie tai 
nepranešė, išsiaiškina neatvykimo į mokyklą priežastis ir informuoja socialinį pedagogą.  
                      9.4. Nuolat stebi svarstytų VGK posėdyje, esančių stebimų mokinių grupėje mokinius 
ir nesant jų mokykloje aiškinasi mokinio neatvykimo priežastis į mokyklą bei informuoja socialinį 
pedagogą, VGK pirmininką.     
                      9.5. Jeigu mokinys pajaučia ligos simptomus pamokų metu, jis privalo kreiptis į 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, kuri apie vaiko išleidimą iš pamokų informuoja per el. 
dienyną klasės vadovą, o telefonu - vaiko tėvus. Klasės vadovas žymi el. dienyne „pateisinta 
gydytojo dėl ligos“. 
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                      9.6. Kiekvieno mėnesio pabaigoje mokinių gydytojo pažymas pateikia visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistei, o kitus pamokas pateisiančius dokumentus laiko klasės vadovo 
segtuve iki mokslo metų pabaigos. 
                      9.7. Informuoja mokinių tėvus, socialinį pedagogą arba raštu kreipiasi į VGK 
pirmininką dėl mokinių, kurie piktybiškai vėluoja į pamokas. 
                      10. Socialinis pedagogas: 
                      10.1. Rengia informaciją kartu su klasės vadovu apie mokyklos nelankančius 
mokinius ir analizuoja pamokų praleidimo priežastis bei jas pateikia klasės vadovui. 
                      10.2. Įvertina mokinio socialines problemas ir pamokų nelankymo priežastis. Planuoja 
socialinės pagalbos teikimą vaikui, siekiant, kad mokinys lankytų pamokas; 
                      10.3. Konsultuojasi su mokinio tėvais (globėjais), klasėje dirbančiais mokytojais ir, 
prireikus, mokiniui pasiūlo apsilankyti pas mokyklos psichologą ar kitus specialistus; 
                      10.4. Teikia kartu su klasės vadovu svarstyti mokinį dėl nelankymo ar vėlavimo į 
pamokas VGK posėdyje. 
                      10.5. Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos suveda duomenis į NEMIS sistemą 
 

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 
 
                      11.Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 
                      11.1.dėl mokinio ligos: 
                      11.1.1 mokiniui pristačius medicininę pažymą (F 094/a) apie ligą; 
                      11.1.2.mokiniui pristačius tėvų (globėjų) raštišką praleistų pamokų pateisinimą, bet ne 
daugiau kaip už tris praleistas dienas per mėnesį; 
                      11.2. dėl tikslinių išvykų ( pristatant tai patvirtinančią pažymą ): 
                      11.2.1. į policijos komisariatą; 
                      11.2.2. į teismą; 
                      11.3. dėl ypač nepalankių oro sąlygų: 
                      11.3.1. kai oro temperatūra - 20°C ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių 
mokiniai, esant - 25°C temperatūrai 6 -10 klasių mokiniai 
                      11.4. kai mokinys direktoriaus įsakymu atstovauja olimpiadose, konkursuose, 
konferencijose, varžybose. 
                                 Pastaba. Įvairių  renginių (sporto, ekskursijos, seniūnų sueigos ir pan.) 
organizatoriai, kurių inicijuoti renginiai vyksta pamokų metu, mokinių praleistas pamokas turi 
teisinti atsakingai. 
                      11.5. dėl svarbių šeimos aplinkybių:  
                      11.5.1. artimųjų sunkios ligos ar mirties; 
                      11.6. kai mokinys tėvų prašymu ir direktoriaus įsakymu vyksta su tėvais į 
pažintinę/poilsinę kelionę. 
                      11.6.1. tėvai (globėjai) turi pateikti prašymą dėl laikino išvykimo (priedas Nr. 3 ); 
                      11.6.2. tėvai (globėjai) ar / ir mokinys suderinti jį su klasės vadovu; 
                      11.6.3. klasės vadovas suderinti jį su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju; 
                      11.6.4. prašymai pateikiami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. 
                      11.6.5. grįžęs iš kelionės, mokinys suderina su mokytoju temas, kurias turi 
savarankiškai išsianalizuoti ir atsiskaityti per dvi darbo savaites. Atsiskaitymo formą irįvertinimo 
būdą parenka mokytojas; 
                      11.6.6. Prašymas gali būti nepatenkinamas, jei mokinys praleidžia nemažai pamokų 
be pateisinamosios priežasties ar laiku neatsiskaito už kontrolinius, savarankiškus ir kt. darbus; 
                      11.6.7. Suderinus su klasės vadovu ir direktoriaus pavaduotoju, mokinys išleidžiamas 
direktoriaus įsakymu. 
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IV. NELANKYMO PREVENCIJA 
 
                      12. Šia tvarka siekiama, kad  mokiniai lankytų pamokas ir ateitų į jas laiku. 
                      13. Klasės vadovas mokinius supažindina su pamokų lankomumo kontrolės ir 
apskaitos  tvarkos aprašu. 
                      14. Klasės vadovas ar dalyko mokytojas su mokiniu išsiaiškina vėlavimų ar 
neatvykimo į pamokas priežastis, o reikalui esant pasitelkia į pagalbą mokyklos socialinį pedagogą 
ir/ar psichologą. 
                      15. Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 3 dienas be pateisinamosios 
priežasties arba pavėluoja daugiau kaip 7 kartus: 
                      15.4.1. Klasės vadovas inicijuoja mokinio – tėvų - klasės vadovo ar dalyko mokytojo, 
mokinio – tėvų – klasės vadovo - socialinio pedagogo pokalbį, kur kartu aptaria problemas ir 
galimus veiksmus, kaip gerinti lankomumą; 
                      15.4.2. Klasės vadovas informuoja mokinio tėvus, jei mokinys be pateisinamos 
priežasties nedalyvavo pamokose visą dieną, nuolatos praleidinėja pamokas, vėluoja į pamokas; 
                      15.4.3. Mokiniui skiriamas susitartas pasitikėjimo laikotarpis, kurio metu klasės 
vadovas kartu su dalyko mokytojais stebi mokinio pamokų lankymą ir nuolat bendradarbiauja su 
mokinio tėvais; 
                      15.4.4. Suderinus su socialiniu pedagogu, klasės vadovas teikia mokyklos direktoriaus 
pavaduotojui siūlymą apie mokiniui siūlomą skirti drausminę nuobaudą: 
                      15.4.4.1. įspėjimas direktoriaus įsakymu, informuojant tėvus (globėjus), jei mokinys 
be pateisinamos priežasties praleido per mėnesį 12 pamokų ar pavėlavo 10 kartų. 
                       15.4.4.2. svarstymas VGK posėdyje jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 
per mėnesį 20 -30 pamokų ar pavėlavo daugiau nei 15-20 kartų. 
                       15.4.4.3. vaiko gerovės komisijos siūlymu mokiniui gali būti rekomenduojama kita 
mokymosi įstaiga arba mokymosi sutarties nutraukimas (mokiniams turintiems 16 m.). 
                      16. Jei mokinys per mėnesį praleidžia 50 proc. pamokų be pateisinamosios priežasties, 
socialinis pedagogas raštu informuoja VGK pirmininką, o šis raštu mokinio tėvus (globėjus), 
inicijuoja mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdį dėl kompleksinės mokiniui pagalbos teikimo ir 
poveikio priemonių skyrimo. 
                      17. Jei mokinys nuolat ir sistemingai be pateisinamos priežasties nelanko mokyklos, 
informuoja atsakingas institucijas dėl įstatymų numatytais atvejais mokinio tėvams (globėjams) 
administracinės atsakomybės taikymo ir kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės Vaiko gerovės 
komisiją dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių taikymo. 
 

V. SKATINIMAI 
 
                     18. Už pavyzdingą pamokų lankymą mokiniai skatinami pagal mokyklos mokinių 
skatinimo tvarką:  
                     18.1. Padėkos raštu. 
                     18.2. Padėka tėvams. 
                     18.3. Esant galimybei, organizuojamomis išvykomis.  
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
                     19. Pamokų lankomumo kontrolės ir apskaitos  tvarkos aprašo vykdymo  priežiūrą 
atlieka mokyklos direktoriaus įsakymu įgalioti asmenys. 
                     20. Pamokų lankomumo kontrolės ir apskaitos tvarkos aprašas gali būti keičiamas, 
papildomas, keičiantis įstatymams, keičiant mokyklos darbo organizavimo tvarką. 
                     21. Pamokų lankomumo kontrolės ir apskaitos  tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos 
tinklalapyje www.mjankus.silute.lm.lt . 

__________________________________________________________  



1 PRIEDAS 
 
 

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 
........ klasės vadovui (-ei) 
 
 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO LAPAS 
 

20..... m. ................................... mėn. ..... d. 
 
         .......... klasės mokinys (-ė) ............................................................................................................ 
 
20........ m. .......................... mėnesio ....................  d.  nebuvo ........................ pamokoje (-ose), nes 
                                                                                      (nurodyti praleistas pamokas)                                       

................................................................................................................................................................ 
(nurodyti nedalyvavimo pamokoje (-ose) priežastį) 

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

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

 
Tėvas / mama / globėjas / rūpintojas .............................   .....................................................................             
(Pabraukti)                                               (Parašas)          (Vardas , pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



2 PRIEDAS 
 
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 
........ klasės vadovui (-ei) 
 
 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO LAPAS 
 

20..... m. ................................... mėn. ..... d. 
 
         .......... klasės mokinys (-ė) ............................................................................................................ 
 
20........ m. .......................... mėnesio ....................  d.  nebuvo ........................ pamokoje (-ose), nes 
                                                                                      (nurodyti praleistas dienas)                                                                                                 
................................................................................................................................................................ 

(nurodyti nedalyvavimo pamokoje (-ose) priežastį) 
................................................................................................................................................................ 

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

 
Tėvas / mama / globėjas / rūpintojas .............................   .....................................................................             
(Pabraukti)                                               (Parašas)                             (Vardas , pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 PRIEDAS 
 

Tėvų prašymo forma dėl laikino išvykimo 
 
 
 
 
       ……………………………………………………………………………………………………. 

( vardas, pavardė) 
 
      ........................................................................................................................................................ 

Adresas: gatvė, namo Nr., buto Nr., pašto indeksas, telefono Nr. 
 
 
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 
direktoriui 
A.Astasevičiui 
 
 

PRAŠYMAS DĖL LAIKINO IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS 
 

............................................. 
(data) 
Šilutė 

 
 
                     Prašyčiau  i š l e i s t i   mano sūnų (dukrą) ..................................................................... 
                                                                                                                (vardas, pavardė) 
 
............ klasės mokinį (ę) ...............................................................laikinai iš mokyklos dėl išvykimo  
                                                               (data) 
 
.............................................................................................................................................  . 
                                                     (nurodyti  išvykimo priežastį ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................... 
                  (parašas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 PRIEDAS 
 
 

PAAIŠKINIMAS 
DĖL PAMOKŲ PRALEIDIMO 

 
 

       Moksleivio vardas ir pavardė___________________________________________ 

        Klasė_____________            

        Data________________________ 

        Moksleivio paaiškinimas: 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

Išvada___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

Moksleivio v., pavardė ir parašas_____________________________________ 

 

Klasės vadovo arba socialinio pedagogo v., pavardė ir parašas 

___________________________________________________________________________ 

           


