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LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Dalykų mokytojai privalo tiksliai fiksuoti mokinio neatvykimą ir vėlavimą kiekvienoje 

pamokoje. 

2. Klasės auklėtojas atsakingas už mokinių lankomumą ir jo apskaitą. 

2.1. Ataskaitas auklėtojas formuoja elektroniniame dienyne, ją spausdina, pasirašo ir pateikia 

pavaduotojui, atsakingam už lankomumą kiekvieną mėnesį iki 5 d. 

2.2. Kiekvieno mėnesio lankomumo analizę atlieka socialinis pedagogas. 

2.3. Pusmečių ir metinės ataskaitos pateikiamos rašytine forma pavaduotojui, atsakingam už 

lankomumą iki nustatytos datos. 

2.4. Pusmečių ir metinę lankomumo analizę atlieka pavaduotojas, atsakingas už lankomumą. 

2.5. I pusmečio lankomumo analizė pateikiama mokytojų tarybos posėdyje vasario mėnesį. 

2.6. II pusmečio ir metinė lankomumo analizė pateikiama mokytojų tarybos posėdyje birželio 

mėnesį. 

3. Mokinys pristato praleistų pamokų pateisinimo dokumentus per 3 dienas. 

4. Mokiniui pateikus pateisinamus dokumentus, auklėtojas praleistų pamokų pateisinimą 

elektroniniame dienyne pažymi tuoj pat.  

5. Praleistas pamokas pateisina: 

5.1. dėl ligos – gydytojų pažymos; 

5.2. dėl kitų priežasčių – tėvų/globėjų raštai (ne daugiau 3 dienų) ir kitų įstaigų pateikti 

dokumentai; 

5.2.1. tėvų/globėjų raštus, teisinančius daugiau nei 3 dienų pamokas, mokinys privalo suderinti 

raštu su socialine pedagoge; 

5.3. direktoriaus įsakymai, auklėtojų ar mokytojų informacija skelbimų lentoje apie mokinius, 

kurie nedalyvaus pamokose dėl išvykimo į ekskursiją, varžybas, renginius ir kt. 

6. Tėvai/globėjai, ketinantys išvykti ilgesniam laikui (daugiau negu 3 darbo dienoms) su vaiku, 

pateikia prašymą direktoriui. 

7. Iki  kiekvieno mėnesio 5 dienos klasės auklėtojas gydytojų pažymas už praleistas pamokas 

perduoda bendruomenės slaugytojai. 

8. Pamokų praleidimo pateisinamus dokumentus auklėtojas saugo iki liepos 1 d. 

9. Lankomumo apskaitos dokumentus kontroliuoja socialinis pedagogas ir pavaduotojas 

atsakingas už lankomumą. 

10. Apie mokinį, per mėnesį pavėlavusį į  pamokas 5 ir daugiau kartų, klasės auklėtojas raštu 

informuoja mokyklos direktorių. 

11. Mokiniai, nepateikę praleistų pamokų pateisinamų dokumentų (gydytojo pažymos, 

tėvų/globėjų paaiškinimo), privalo raštu  paaiškinti klasės auklėtojui pamokų praleidimo 

priežastis per 3 dienas. 

12. Klasių auklėtojai raštu informuoja direktorių apie mokinius, nuolat praleidinėjančius 

pamokas be pateisinamos priežasties. 

13. Klasei ar mokinių grupei be pateisinamos priežasties neatvykus į pamoką, dalyko mokytojas 

tą pačią dieną raštu informuoja mokyklos direktorių, nurodydamas neatvykusių mokinių 

pavardes. 

14. Mokiniai, praleidinėjantys pamokas, vėluojantys į pamokas, vengiantys kontrolinių darbų ir 

atsiskaitymų, klasės auklėtojo, dalyko mokytojo ar mokyklos administracijos teikimu gali būti 

svarstomi Vaiko gerovės komisijoje, jiems gali būti taikomos nuobaudos, kurios viešai 

skelbiamos gimnazijoje, o klasės auklėtojas informuoja mokinio tėvus/globėjus. 

15. Mokiniai, be pateisinamų priežasčių praleidę pamokas, kurių metu organizuoti kontroliniai 

darbai, juos atlieka mokytojo skirtu laiku. 
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