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KĖDAINIŲ ,,RYTO“ PROGIMNAZIJOS PRALEISTŲ PAMOKŲ APSKAITOS  IR 

PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių „Ryto“ progimnazijos praleistų pamokų apskaitos ir pateisinimo tvarkos 

aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja praleistų pamokų fiksavimą dienyne, jų 

apskaitos, pateisinimo ir dokumentavimo tvarką, atsiskaitymą už praleistas pamokas bei 

progimnazijos nelankymo prevenciją. 

 

II SKYRIUS 

FIKSAVIMAS DIENYNE 

 

2. Mokiniui neatėjus į pamoką, dienyne žymima „n”, pavėlavus – „p”. 

3. Mokiniui, atleistam nuo fizinio ugdymo, dienyne žymima „atl”, nepasiruošus 

pamokai (neturint aprangos)  mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami pastaba 

TAMO dienyne. 

 

III SKYRIUS 

APSKAITOS TVARKYMAS 

 

4. Už mokomojo dalyko pamokų lankomumo apskaitą atsakingas dalyko mokytojas. 

5. Už klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą atsakingas klasės vadovas. 

6. Už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą  klasės vadovui 

atsakingas pamokas praleidęs mokinys ir tėvai (globėjai, rūpintojai). 

7. Dokumentą, pateisinantį praleistą pamoką(-as), mokinys pateikia  klasės vadovui.  

8. 1-8 klasių vadovai iki kiekvieno mėnesio 5 dienos socialiniam pedagogui pateikia 

informaciją apie mokinius, praleidusius daugiau kaip 10 pamokų per praėjusį mėnesį be 

pateisinamos priežasties. 

 

IV SKYRIUS 

PATEISINIMO DOKUMENTAI 

 

9. Praleistos pamokos: 

9.1. dėl ligos arba dėl kitų priežasčių pateisinamos tėvų (globėjų, rūpintojų). Jie iš 

anksto rašo prašymą arba tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą paaiškinimą mokinys atneša 

kitą dieną atėjęs į progimnaziją;  

9.2. mokinių poilsines/pažintines keliones su tėvais (globėjais, rūpintojais) organizuoti 

tik mokinių atostogų metu, poilsio ir švenčių dienomis; 

9.3. apie mokinio neatvykimą į pamokas tą pačią dieną tėvai (globėjai, rūpintojai)  

informuoja klasės vadovą telefonu ar žinute elektroniniame dienyne; 



9.4. mokiniui susirgus progimnazijoje, pamokos pateisinamos progimnazijos 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pažyma. Jei tą dieną nėra šios specialistės, 

susirgusį mokinį namo išleidžia klasės vadovas ar dalyko mokytojas, fiksuodamas išėjimą 

neatitikčių (netinkamo elgesio, nelaimingų atsitikimų, išvykimo iš pamokų) registracijos 

žurnale. Mokinys namo išleidžiamas tik informavus jo tėvus (globėjus, rūpintojus)  ir jiems 

pritarus; 

9.5. esant būtinybei anksčiau išeiti iš pamokų dėl svarbių priežasčių, mokinys iš anksto 

klasės vadovui ar dalyko mokytojui pateikia tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, kuriame 

nurodytas išėjimo laikas bei priežastis; 

9.6. dėl dalyvavimo konkursuose, renginiuose, sporto varžybose, muzikos, dailės, 

kalbų mokyklų egzaminuose, pateisinamos vadovaujantis pateikta šių mokyklų ar renginių 

organizatorių informacija. 

10. Praleistos fizinio ugdymo pamokos pateisinamos: 

10.1. gydytojo pažyma; 

10.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) raštu;  

10.3. sunegalavus mokiniui progimnazijoje, pamokos pateisinamos progimnazijos 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pažyma. 

 

 

V SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJA 

 

11. Socialinis pedagogas su mokiniu, praleidusiu daugiau kaip 10 pamokų per mėnesį 

be pateisinamos priežasties, veda prevencinį pokalbį. Jei mokinys ir toliau praleidžia 

daugiau kaip 10 pamokų per mėnesį be pateisinamos priežasties, pokalbio į progimnaziją 

kviečiami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), jis svarstomas progimnazijos vaiko gerovės 

komisijos posėdyje, jam skiriamos progimnazijoje numatytos drausminės nuobaudos.  

12. Mokiniai, nelankantys progimnazijos ir praleidę 50 proc. pamokų be pateisinamos 

priežasties per mėnesį, įrašomi į NEMIS (nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių 

mokinių informacinę sistemą). 

13. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti mokinio punktualų, reguliarų 

progimnazijos lankymą. Piktnaudžiaujant, progimnazijos direktorius kreipiasi į Valstybės 

vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. 

  

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Pamokų lankomumo priežiūrą vykdo klasės vadovai, socialiniai pedagogai, 

progimnazijos vadovai.  

15. Šios Tvarkos aprašas galioja tol, kol neatsiranda būtinybė jį koreguoti. 

16. Pakeitimus Tvarkos apraše siūlo mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, tėvai 

(globėjai, rūpintojai) ir savivaldos institucijos. 
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