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PATVIRTINTA 

         Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos 

direktoriaus 2019  m. rugsėjo 3 d. 

įsakymu Nr. V-328 

 

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS 

 LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašas nustato atsakingus už lankomumą asmenis ir jų 

funkcijas.  

2. Lankomumo prevencijos tikslas - sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstų mokinių, nelankančių 

gimnazijos, problemas. 

 3. Šiame lankomumo tvarkos apraše apibrėžiama mokinių, klasės auklėtojų, dalykų mokytojų, 

socialinės pedagogės, Vaiko gerovės komisijos, administracijos ir tėvų bendradarbiavimo tvarka, 

sprendžiant pamokų nelankymo priežastis ir lankomumo prevenciją. 

 4. Mokiniai, kurie linkę praleisti pamokas, įtraukiami į stebimų mokinių sąrašą, jiems taikoma 

nuolatinė kontrolė, prevencinė pagalba ir kt. poveikio priemones. 

 

II. ATSAKINGI ASMENYS, ATSAKINGOS GRUPĖS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

 1. Mokinys ir jo tėvai atsakingi už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės 

auklėtojui. 

 2. Dalyko mokytojas atsakingas už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą 

elektroniniame dienyne (praleistas pamokas būtina pažymėti kiekvieną darbo dieną iki 16 val.). 

 3. Klasės auklėtojas atsakingas už klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir tėvų informavimą 

bei priemonių taikymą sprendžiant auklėtinių gimnazijos nelankymo problemas. 

 4. Socialinė pedagogė, palaikydama ryšius su gimnazijos administracija, klasės auklėtoju ir kitomis 

institucijomis, aiškinasi, vertina nelankymo priežastis ir individualiai taiko poveikio priemones su 

socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima. 

 5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuruojantis prevenciją, analizuoja klasės auklėtojo, 

socialinės pedagogės, Vaiko gerovės komisijos veiklą ir teikia direktoriui bei mokytojų tarybai 

siūlymus. 

 

III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

 

1. Vadovaujantis Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais, 

pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, 

vėlavimas „p“.  

 

2. Praleistos pamokos pateisinamos:  

2.1 kai tėvai, globėjai pateikia pateisinimo dokumentą; 

2.2.kai iš pamokų išleidžia klasės auklėtojas, gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

ar gimnazijos administracija suderinę su tėvais (liga, nelaimingas atsitikimas, artimojo mirtis, 

laidotuvės); 

2.3. kai mokinys atstovauja gimnazijai olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose. 

 

3. Lankomumo apskaita:  

3.1. klasės auklėtojas kasdien stebi klasės mokinių lankomumą ir gavęs praleistas pamokas 

pateisinantį dokumentą pažymi elektroniniame dienyne. Kiekvieną penktadienį raštu informuoja 

socialinę pedagogę apie klasės mokinių praleistas pamokas bei praleistų pamokų priežastis;  

3.2. dalykų mokytojai kiekvieną dieną žymi mokinio lankomumą elektroniniame dienyne, 

informuoja klasės auklėtoją apie mokinio(-ų) pasikartojantį pabėgimą iš pamokos;  
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3.3. tėvai ar globėjai ne vėliau kaip tą pačią dieną, kai mokinys praleidžia pamoką dėl ligos, išvykos 

ar kitos pateisinamos priežasties, praneša TAMO žinute (iš tėvų, globėjų paskyros), elektroniniu 

laišku ar telefonu (skambučiu ar žinute) klasės auklėtojui apie mokinio neatvykimą;  

3.4. negavęs informacijos apie mokinio neatvykimą į gimnaziją, klasės auklėtojas susisiekia ir 

išsiaiškina priežastis; 

3.5. mokiniui pasveikus tėvai privalo užpildyti „Dėl ligos praleistų pamokų pateisinimo pažymą“  ir  

pristatyti klasės auklėtojui (forma pridedama); 

3.6. dėl kitų priežasčių praleistas pamokas mokinio tėvai pateisina raštu, TAMO žinute (iš tėvų, 

globėjų paskyros), elektroniniu laišku. 

3.7. kai numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai kreipiasi į direktorę pateikdami 

prašymą ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją; 

 3.8. jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai ar globėjai turi kreiptis (raštu, telefonu ar 

TAMO žinute elektroniniame dienyne(iš tėvų, globėjų paskyros)) į dalyko mokytoją ar klasės 

auklėtoją ir nurodyti išėjimo priežastį;  

3.9. jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistę. Jeigu specialistės tuo metu nėra, į klasės auklėtoją ar administracijos atstovą. Esant 

reikalui, klasės auklėtojas praneša tėvams, kurie turi pasirūpinti  saugiu mokinio grįžimu į namus;  

3.10. jeigu mokinys dėl ligos nedalyvauja pamokose trimestro pabaigoje, klasės auklėtojas pateisina 

praleistas pamokas, pasitikslinęs, jog mokinys serga.  

 

IV. LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

1. Mokiniui praleidžiant pamoką(as) be pateisinamos priežasties, klasės auklėtojas kartu su 

gimnazijos socialine pedagoge kviečia mokinį su tėvais/globėjais pokalbio.  

2. Jei per mėnesį taikytos prevencinės poveikio priemonės neveiksmingos, mokinys, klasės 

auklėtojas ir mokinio tėvai dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

3. Jei prevencinės poveikio priemonės neveiksmingos, mokinys, klasės auklėtojas ir mokinio tėvai, 

švietimo pagalbos specialistai dalyvauja Direkciniame posėdyje. 

4. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 80 

straipsnio 1 dalį „Tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba 

kliudymas vaikui iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtraukia 

įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų“. Pagal LR ANK 80 

straipsnio 2 dalį „Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas 

pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.“, o pagal LR 

ANK 80 straipsnio 3 dalį „Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus 

gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir 

narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, 

bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose)“.  

5. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) nesilaiko minėtų LR ANK straipsnių nuostatų, taikytos prevencinės 

poveikio priemonės yra neveiksmingos, gimnazijos direktorius turi teisę kreiptis į policiją, Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

teritorinius padalinius 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Už Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašo įgyvendinimą 

atsakingi klasių auklėtojai, dalykų mokytojai. Stebėseną vykdo ir pagalbą teikia gimnazijos socialinė 

pedagogė. 
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PATVIRTINTA 

Vilniaus Jono Basanavičiaus 

gimnazijos direktoriaus  

2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-328 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(tėvų, globėjų vardas, pavardė) 

 

 

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos 

  ______ klasės auklėtojai/ui 

 

_______________________________ 

 

 

DĖL LIGOS PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO PAŽYMA 

20 __ m. _______________ d. 

  Vilnius 

 

 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters ____________________________________________ 

praleistas pamokas nuo _____________________ iki _______________________. 
                                                                         (metai, mėn., dienos) 

 

Ar buvo kreiptasi į gydytoją?  TAIP/NE (pažymėkite). 

 

Kokios gydytojų/tėvų, globėjų rekomendacijas dėl dalyvavimo fizinio ugdymo pamokose? 

(įrašykite)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

__________________ 
(tėvų, globėjų parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 


