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1. T v i r t i n u  naujos redakcijos Klaipėdos turizmo mokyklos Mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos tvarkos aprašą (pridedama). 

2. L a i k a u  Klaipėdos turizmo mokyklos 2016 m. vasario 22 d. direktoriaus įsakymą 

Nr. VK – 32 „Dėl mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo tvirtinimo“ negaliojančiu.  

 

 

 

Direktorius                                                                                  Audrius Kurlavičius 



PATVIRTINTA 

Klaipėdos turizmo mokyklos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. VK - 167 

 

KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO 

APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos turizmo mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių pamokų lankomumo 

apskaitos tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymu, Vaikų teisių apsaugos pagrindų 

įstatymu ir Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, mokymosi sutartimi.  

2. Aprašo tikslas – nustatyti bendrus pamokų lankomumo apskaitos kriterijus 

mokykloje. 

3. Aprašas reglamentuoja mokinio atsakomybę už savo lankomumą, tėvų (globėjų / 

rūpintojų) (toliau – Tėvai) atsakomybę už vaiko pamokų lankymą ir pamokų pateisinimą laiku, 

grupių ar klasių vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo bei psichologo, Vaiko gerovės 

komisijos veiklą vykdant mokinių lankomumo apskaitą, stiprinant kontrolę ir pamokų nelankymo 

prevenciją.  

4. Už Aprašo vykdymą atsakingi asmenys: mokinys, grupės ar klasės vadovai, dalyko 

mokytojai, Tėvai, socialinis pedagogas, psichologas, Mokyklos vadovai. 

 

II SKYRIUS 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

 

5. Pamokų lankomumas ir pavėlavimas fiksuojamas elektroniniame dienyne bei 

Lankomumo žurnale nustatytais žemiau išvardintais žymėjimo simboliais. 

6. Grupėje ar klasėje paskiriamas atsakingas už lankomumo žymėjimą mokinys. 

7. Už lankomumo žymėjimą atsakingas mokinys žymi kiekvieną pamoką neatvykusius 

arba pavėlavusius mokinius Lankomumo žurnale. 

8. Praleistos pamokos žymimos raide „n“. 

9. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis ir jų praleidimas pateisinamas:  

9.1. oficialiu rašytiniu paaiškinimu abiem pusėms priimtinu/sutartu būdu (mokiniams 

iki 18 m. – tėvų paaiškinimas) (telefonu / elektroniniu paštu / laišku elektroniniame dienyne / sms 

žinute / rašytiniu pranešimu): 

9.1.1. dėl mokinio ligos, vizito pas gydytoją (pagal 1 ar 2 priede pateiktą formą); 

(esant būtinybei nustatyti, ar nepiktnaudžiaujama paaiškinimais (mokiniams iki 18 m. – tėvų 

paaiškinimais), Mokykla gali prašyti ligą patvirtinančio fakto išrašo); 

9.1.2. kitų svarbių šeiminių aplinkybių (dėl artimųjų ligos, mirties, nelaimės ar 

nelaimingo atsitikimo ir pan.) (pagal 1 ar 2 priede pateiktą formą); 

9.1.3. tik būtinu atveju mokiniui išvykstant (arba išvykstant su Tėvais) poilsiauti ne 

daugiau kaip 5 ugdymo dienas per mokslo metus (pagal 1 ar 2 priede pateiktą formą); mokinio 

išvykimui Mokyklos direktorius prieštarauja, jei mokinys iki prašymo pateikimo praleido pamokų 



be pateisinamos priežasties ar praleido ir dar  neatsiskaitė kontrolinių, savarankiškų ir kitų rašto 

darbų; 

9.2. tiksliniu iškvietimu (į policijos komisariatą, teismą ir kt. pateikus grupės ar klasės 

vadovui liudijantį dokumentą); 

9.3. kai mokinys dalyvauja turizmo renginiuose, konkursuose, varžybose, olimpiadose, 

konferencijose, žymimos „u“ raide; 

9.4. kai mokinys dalyvauja projektinėje veikloje, žymimos „pr“ raidėmis; 

9.5. kai mokinys dirba pagal profesiją, žymimos „d“ raide. 

10. Mokinys, po ligos atvykęs į Mokyklą, laikomas sveiku ir dalyvauja ugdymo 

procese, taip pat ir fizinio ugdymo pamokose. Mokinys nuo dalyvavimo fizinio ugdymo pamokoje 

atleidžiamas, kai fizinio ugdymo mokytojui atneša: 

10.1. išrašą ar kopiją iš ligoninės ar kitos gydymo įstaigos apie buvusią operaciją, 

procedūrą ar kitą intervencinį gydymą, po kurio rekomenduojamas fizinio krūvio ribojimas, 

nurodant ribojimo trukmę arba akivaizdu, kad mokinys traumuotas (sugipsuota ranka, koja, 

medicininiai įtvarai ir pan.); 

10.2. Tėvų rašytinį paaiškinimą / prašymą (mokiniams iki 18 m.). Atsižvelgęs į 

individualią mokinio situaciją (argumentuota, pagrįsta priežastis), vadovaudamasis protingumo 

principu, sprendimą priima pats fizinio ugdymo mokytojas. 

11. Praleistos pamokos, paminėtos 9.3., 9.4., 9.5. punktuose neįskaičiuojamos, 

rengiant mokinių sąrašus apdovanojimo gavimui; taip pat rengiant grupių ar klasių pusmečio, 

metines lankomumo suvestines.  

12. Tvarkos 9.1, 9.2. punktuose nustatytais atvejais nepateikus pateisinamo dokumento 

iki einamo mėnesio paskutinės dienos ar viršijus Tvarkos 9.1.3. punkte nustatytą dienų skaičių, taip 

pat nesilaikant 10 punkto nuostatų, praleistos pamokos laikomos nepateisintomis. 

III SKYRIUS 

LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

 

13. Mokinys: 

13.1. privalo punktualiai ir reguliariai lankyti mokyklą;  

13.2. asmeniškai atsakingas už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, 

pateikimą grupės ar klasės vadovui. Praleistas pamokas pateisinančius dokumentus jis privalo 

pateikti grupės ar klasės vadovui ne vėliau kaip per dvi darbo dienas;  

13.3. mokinys, dirbantis pagal praktinio mokymo sutartį ir besimokantis pagal 

individualų mokymosi planą, kiekvieną mėnesį grupės vadovui pristato darbo grafiką; 

13.4. susirgęs, tą pačią dieną pats arba Tėvai (mokinių iki 18 m.) informuoja grupės ar 

klasės vadovą; 

13.5. iš pamokų gali išeiti tik turėdamas raštišką grupės ar klasės vadovo leidimą, 

jeigu jų nėra, turi gauti skyrių vedėjų leidimą; 

13.6. savavališkai išėjęs iš pamokos, sekančią dieną ar pamoką pateikia raštišką 

pasiaiškinimą (1 arba 2 priedas).  

14. Grupės (klasės) vadovas: 

14.1. koordinuoja mokinių lankomumą ir vėlavimą, tiesiogiai atsakingas už grupės ar 

klasės mokinių lankomumo apskaitą ir kontrolę, sistemina ir saugo mokinio ar jo Tėvų pateiktus 

rašytinius pamokas pateisinančius dokumentus, taip pat elektroninio pašto / elektroninio dienyno, 

sms žinutes;  



14.2. bendradarbiauja su mokyklos administracija, mokytojais, socialiniu pedagogu, 

kitais darbuotojais iškilusioms mokinio lankomumo problemoms spręsti; 

14.3. mokiniui neatvykus į Mokyklą (ir tuo atveju, kai Tėvai nepraneša), kuo 

operatyviau (ne vėliau kaip per 1 darbo dieną) išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, 

informuoja mokinio dalykų mokytojus, socialinį pedagogą ar Mokyklos administraciją; 

14.4. mokinių praleistų pamokų pateisinimą elektroniniame dienyne fiksuoja per 3 

darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos; 

14.5. informuoja mokinių Tėvus apie praleistų pamokų, vėlavimų skaičių, išsiaiškina 

praleidimo, vėlavimo priežastis; inicijuoja mokinio ir Tėvų susitikimą lankomumo problemoms 

spręsti; 

14.6. jei mokinys dažnai (kelis kartus per savaitę) be pateisinamos priežasties 

praleidžia pamokas, informuoja apie tai skyrių vedėjus, socialinį pedagogą, aptaria priemones 

mokinio lankomumo gerinimui; 

14.7. jei mokinys be pateisinamos priežasties pakartotinai praleidžia pamokas, vėluoja, 

grupės ar klasės vadovas kviečia mokinį į Vaiko gerovės komisijos posėdį arba Mokytojų tarybos 

posėdį; 

14.8. likus 1-2 dienoms iki Mokytojų tarybos posėdžio, kur aptariamas stipendijų 

mokėjimas, su skyrių vedėjais, direktoriaus pavaduotoju ugdymui aptaria grupės ar klasės 

lankomumą, numato priemones lankomumo gerinimui. 

15. Dalyko mokytojas: 

15.1. kiekvieną pamoką pasirašo Lankomumo žurnale bei tą pačią dieną 

elektroniniame dienyne pažymi neatvykusius bei pavėlavusius mokinius; 

15.2. pastebėjęs problemą dėl mokinio lankomumo (pvz. neatvyksta į 

atsiskaitomuosius darbus, išeina iš pirmų ar paskutinių pamokų ir pan.) informuoja grupės ar klasės 

vadovą ar mokinio Tėvus; 

15.3. mokiniui, praleidusiam pamokas, kurių metu buvo tikrinamos žinios, skiria 

atsiskaitymo laikotarpį, užduotis ir įvertina jo žinias. 

16. Mokinių (iki 18 m.) Tėvai: 

16.1. atsako už mokinio pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų 

mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo (-si) klausimus; 

16.2. informuoja grupės ar klasės vadovą apie mokinio neatvykimą į mokyklą, nurodo 

priežastis (jeigu to nepadaro pats mokinys) abiem pusėms priimtinu (sutartu) būdu (telefonu / 

elektroniniu paštu / laišku elektroniniame dienyne/ sms žinute / rašytiniu pranešimu); 

16.3. kai mokiniui skiriamas sanatorinis gydymas, pateikia prašymą direktoriaus vardu 

(2 priedas) bei medicinos įstaigos siuntimą sanatoriniam gydymui; 

16.4. praleistas mokinio pamokas teisina, laikydamiesi šios Mokyklos nustatytos 

tvarkos:  

16.4.1. gali ne dėl ligos praleistas pamokas pateisinti ne daugiau kaip už 2 dienas ir 6 

pavienes pamokas per mėnesį, praleistas dėl itin svarbių priežasčių. Ypatingais atvejais (artimųjų 

netektis ar kt.) galioja atskiras Tėvų paaiškinimas; 

16.4.2. privalo pateisinti mokinio praleistas pamokas, pateikti iš kitų įstaigų gautas 

pažymas, dokumentus klasės ar grupės vadovui abiem pusėms priimtinu (sutartu) būdu 

(elektroniniu paštu / laišku elektroniniame dienyne, prisijungus iš savo paskyros / rašytiniu 

pranešimu (2 priedas)) pirmąją dieną mokiniui grįžus į ugdymo procesą; 

16.5. kviečiami atvyksta pokalbiui mokinio lankomumo problemai spręsti; 

16.6. šiuo Aprašu informuojami, kad: 



16.6.1. už piktnaudžiavimą Tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, jei nesilaikoma ar 

piktnaudžiaujama mokymo sutartyje,  šiame Apraše nustatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo 

pateisinimo, numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 

(toliau - LR ANK) 80 str. 1-3 d.; 

16.6.2. Tėvams nesilaikant minėtų LR ANK straipsnių nuostatų, Mokykla turi teisę 

kreiptis į policiją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Klaipėdos miesto teritorinį padalinį, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentą. 

17. Socialinis pedagogas, psichologas: 

17.1. gavę informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį, aptaria situaciją su grupės 

ar klasės vadovu, skyriaus vedėju, įvertina pamokų nelankymo priežastis, numato veiksmų planą; 

17.2. individualiai bendrauja su mokiniu mokykloje arba mokinio namuose, planuoja 

socialinės pagalbos teikimą mokiniui, numato prevencines lankomumo priemones; 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Mokiniai privalo būti pasirašytinai susipažindinti su šiuo Aprašu. 

19. Mokinių iki 18 m. Tėvai su Aprašu supažindinami grupių (klasių) tėvų susirinkimų 

metu (spalio – gruodžio mėn.) ir elektroniniu paštu ar pranešimu elektroniniame dienyne pateikiant 

nuorodą į Mokyklos interneto svetainę. Aprašo nuostatos sistemingai primenamos tėvų susirinkimų 

metu. 

20. Aprašas skelbiamas mokyklos skelbimų lentoje, mokyklos internetiniame 

tinklalapyje ir elektroniniame dienyne. 

21. Aprašas gali būti keičiamas ir / ar papildomas inicijavus Mokyklos bendruomenės 

nariams. 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos turizmo mokyklos Mokinių 

pamokų lankomumo apskaitos tvarkos 

aprašo, patvirtinto Klaipėdos turizmo 

mokyklos direktoriaus 2019 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VK-167 

1 priedas 

 

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

Mokinio vardas, pavardė, grupė 

 

Klaipėdos turizmo mokyklos  

Direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

.................. 
Data 

 

Prašau.............................................................................................................................................

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

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

 

 

 

................................  .................................... 
  Parašas   Vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos turizmo mokyklos Mokinių 

pamokų lankomumo apskaitos tvarkos 

aprašo, patvirtinto Klaipėdos turizmo 

mokyklos direktoriaus 2019 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VK-167 

2 priedas 
 

 

 

 

 

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

Tėvų (globėjų/rūpintojų) vardas, pavardė 

 

Klaipėdos turizmo mokyklos  

Direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

.................. 
Data 

 

Prašau.............................................................................................................................................

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

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

 

 

 

................................  .................................... 
  Parašas   Vardas, pavardė 

 


