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VILNIAUS R. RUDAMINOS „RYTO“ GIMNAZIJOS    

MOKINIŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja gimnazijoje besimokančių mokinių ir gimnazijos nelankančių mokinių apskaitos 

organizavimą ir tvarkymą siekiant užtikrinti, kad jie mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas, 

bei vaikų ir mokinių lankomumo apskaitos organizavimą gimnazijoje. 

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos: 

Gimnazijos nelankantis mokinys –  mokinys, kuris per mėnesį be pateisinamos priežasties 

neatvykęs į gimnaziją praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų.  

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos gyventojų registro 

įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Mokinys, lankantis gimnaziją, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybė, 

privalo laikytis visų mokymo(si) sutarties sąlygų. Tėvų pareiga užtikrinti mokinio punktualų ir 

reguliarų mokyklos lankymą.  

5. Jeigu mokinys negali atvykti į gimnaziją, tėvai (globėjai) apie neatvykimą privalo 

informuoti (el. paštu, sms žinute, el. dienyne) mokytoją/ klasės vadovą pirmają neatvykimo darbo 

dieną. 

6. Praleistos pamokos/dienos pateisinamos mokinio tėvų (globėjų) pateikus pateisinamą raštą: 

6.1. dėl mokinio ligos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo, vadovaujantis 

gydymo įstaigos nurodymais ir rekomendacijomis (1 priedas); 

6.2. dėl svarbios priežasties (tikslinių apsilankymų valstybės ar savivaldybės institucijose, dėl 

svarbių šeimos aplinkybių, kurias nurodo tėvai (globėjai) ne ilgiau kaip 3 d. per mėnesį  (2 priedas).  

7. Išskirtiniais atvejais, kai atsiranda poreikis mokiniui nedalyvauti ugdymo procese ilgiau nei 

3 dienas iš eilės, ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas turi būti pateiktas raštiškas tėvų (globėjų) prašymas 

gimnazijos direktoriui, susitariant dėl atsiskaitymo už praleistas pamokas. 

8. Pirmąją mokinio atvykimo po ligos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo dieną 

mokinys arba tėvai (globėjai) pateikia nustatytos formos pateisinimą klasės vadovui, kuriame 

nurodomas pateisinamų dienų skaičius, gydytojo rekomendacijos dėl visiško ar dalinio atleidimo nuo 

fizinio ugdymo ar sporto užsiėmimų (paskutinio vizito pas gydytoją metu privaloma išsiaiškinti, 

kuriam laikotarpiui mokinys gali būti atleistas nuo minėtų užsiėmimų).  

9. Praleistos pamokos/dienos pateisinamos gimnazijos, jeigu: 

9.1. mokinys atstovauja gimnazijai olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose 

(informacija e.dienyne); 



9.2. iš pamokų išleidžia mokytojas/klasės vadovas, mokyklos visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas ar administracija (mokiniui staigiai susirgus, įvykus nelaimingam atsitikimui). 

Tėvai (globėjai) užtikrina saugų mokinio grįžimą namo; 

9.3. oro temperatūrai gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 20 °C ar 

žemesnei į gimnaziją gali nevykti priešmokyklinių grupių vaikai bei 1-5 klasių mokiniai, esant minus 

25 °C ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai; 

9.4. oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir gimnazijai negalint užtikrinti ugdymo 

proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose, į gimnaziją gali nevykti 1–8, I–IV gimnazijos klasių 

mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymas organizuojamas gimnazijos pasirinkta 

forma. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama 

e.dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

10. Praleistos pamokos/dienos nepateisinamos:  

10.1. mokiniui savavališkai išėjus iš pamokos;  

10.2. nepateikus nedalyvavimo pamokoje/-se pateisinančio dokumento. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

         Vilniaus r. Rudaminos „Ryto gimnazijos 

                                                                                               Mokinių lankomumo 

                                                                                               tvarkos aprašo 

                                                                                               1 priedas 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Tėvų (globėjų) vardas, pavardė 

 

Vilniaus r. __________________________________ 
                             (ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 ............. mokytojui (-ai)/klasės vadovui (-ei) 

 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMAS 

 

20..... m. ................ mėn. ..... d. 

 

 

 ______ grupės/klasės mokinys (-ė) _____________________________________ 

                                                                                                         (vardas, pavardė)  

nuo 20____ m. ____________mėn. _____d.  iki 20____ m. ____________mėn.____ d. nedalyvavo 

ugdymo procese dėl ligos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo.  

                                                (tinkamą pabraukti) 

 Gydytojo (-ų) rekomendacijos dėl krūvio fizinio ugdymo pamokose: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. 

 

 

Tėvas / mama / globėjas  _____________             ____________________________                       

                        (Pabraukti)                                         (parašas)                                          (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                 

       Vilniaus r. Rudaminos „Ryto gimnazijos 

                                                                                               Mokinių lankomumo 

                                                                                               tvarkos aprašo 

                                                                                               2 priedas 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Tėvų (globėjų) vardas, pavardė 

 

Vilniaus r. _______________________________ 
                                   (ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

............. mokytojui (-ai)/klasės vadovui (-ei) 

 

 

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMAS 

 

20..... m. ................ mėn. ..... d. 

 

 

 _____ grupės/klasės mokinys (-ė) _______________________________________ 

                                                                                                   (vardas, pavardė)  

20___ m.____________ mėn. __ d.  nedalyvavo _______ pamokoje (-ose)/ugdymo procese. 

 Nedalyvavimo priežastis:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. 

 

Tėvas / mama / globėjas  _____________             ____________________________                       

              (Pabraukti)                                                    (parašas)                                           (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


