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                                                                                                 Naruševičiaus gimnazijos 
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                                                                                      įsakymu Nr.V-208 

 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO 

PREVENCIJOS TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir 

gimnazijos nelankymo prevencijos tvarką (toliau Tvarka) reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymas 2003 m. birţelio 17d. Nr. IX-1630, Vaikų teisių apsaugos 

pagrindų įstatymas 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234, Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir 

vidutinės prieţiūros pakeitimo įstatymas 2018 m. birţelio mėn. 26 d. Nr. XIII-1294 ir 

gimnazijos Darbo tvarkos taisyklės.  

2. Ši Tvarka reglamentuoja mokinių, klasių auklėtojų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, 

direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklą, gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant 

kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.  

3. Tvarka nustato mokinių lankomumo gimnazijoje apskaitą ir prevencines poveikio 

priemones lankomumui gerinti.  

4. Tvarkos tikslai:  

4.1. skatinti vaiko tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą sąmoningumą, uţtikrinant vaiko 

punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 

4.2. vykdyti mokinių lankomumo prevenciją;  

4.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.  

 

II. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

5. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne (tai atlieka dalyko mokytojas).  

6. Praleistos pamokos ţymimos raide „n“. 

7. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis ir jų praleidimas pateisinamas: 

7.1. oficialiu rašytiniu tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą paaiškinimu abiem pusėms 

priimtinu/sutartu būdu: 

7.1.1. dėl mokinio ligos, vizito pas gydytoją (pagal 1 priede pateiktą formą). Tėvams ar kitų 

vaiko atstovų pagal įstatymą per mėnesį pateisinant daugiau negu dvi savaites nelankytų 

pamokų prieţastis analizuoja socialinis pedagogas ir klasės auklėtojas bendradarbiaudami su 

šeima. Jei tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą  piktnaudţiauja mokymo sutartyje,  

pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos apraše 

numatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo pateisnimo, gimnazija turi teisę kreiptis į 

policiją,  Vaiko teisių apsaugos skyrių (pagal vaiko gyvenamąją vietą). Gimnazija gali prašyti 

ligą patvirtinančio fakto išrašo;  

7.1.2. kitų svarbių šeimyninių aplinkybių (dėl artimųjų ligos, mirties, nelaimės ar nelaimingo 

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

7.1.3. tik būtinu atveju mokiniui išvykstant su tėvais poilsiauti ne daugiau kaip 5 ugdymo 

dienas per mokslo metus (1 priedas); mokinio išvykimui gimnazijos direktorius prieštarauja, 

jei mokinys iki prašymo pateikimo praleido pamokų be pateisinamos prieţasties ar praleido ir 

dar  neatsiskaitė kontrolinių, savarankiškų ir kitų rašto darbų; 

7.2. oficialiu kitų institucijų (sporto, muzikos, dailės mokyklų ir pan. bei visuomeninių 

organizacijų) dokumentu; 



7.3. tiksliniu iškvietimu (į policijos komisariatą, teismą ir kt. pateikus klasės auklėtojui 

liudijantį dokumentą); 

7.4. gimnazijos direktoriaus įsakymu, mokiniui dalyvaujant tarptautiniuose, respublikiniuose, 

regioniniuose, rajono ar gimnazijos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, 

konferencijose, sporto varţybose, festivaliuose ir pan., klasių auklėtojų organizuojamose ir su 

gimnzijos administracija suderintose išvykose; 

7.5. gimnazijos direktoriaus įsakymu dėl ugdymo plano pakeitimo (nepalankių oro sąlygų, 

ekstremalių situacijų, epidemijos ir pan.). 

 8. Mokinys, po ligos atvykęs į gimnaziją, laikomas sveiku ir dalyvauja ugdymo procese, taip 

pat ir fizinio ugdymo pamokose. Mokinys nuo dalyvavimo fizinio ugdymo pamokoje 

atleidţiamas, kai fizinio ugdymo mokytojui pristato: 

 8.1. 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.); 

8.2. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą rašytinį paaiškinimą/ prašymą. Atsiţvelgęs į 

individualią mokinio situaciją (argumentuota, pagrįsta prieţastis), vadovaudamasis 

protingumo principu, sprendimą priima pats fizinio ugdymo mokytojas. 

 

III SKYRIUS 

ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

9. Mokinio atsakomybė:  

9.1. pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamokos ir jų lankymas mokiniams privalomas. 

Mokiniai, kuriems direktoriaus įsakymu leista mokytis savarankiškai, gali nelankyti 

atitinkamo(-ų ) dalyko(-ų ) pamokų;  

9.2. 5-8, Ig-IVg klasių mokinys asmeniškai atsakingas pateikti dokumentą, pateisinantį 

praleistas pamokas,  klasės auklėtojui pirmąją dieną sugrįţęs į gimnaziją;  

9.3. 5-8, Ig-IVg klasių mokiniai, iš anksto ţinodami apie nedalyvavimą pamokose (varţybos, 

olimpiados, renginiai, šeimyninės aplinkybės ar kt.), praneša apie tai klasės auklėtojui ir 

dėstantiems mokytojams, gauna iš jų uţduotis savarankiškam darbui; 

9.4. pasijutęs blogai mokinys kreipiasi į klasės auklėtoją (jam nesant - į socialinį pedagogą, 

administracijos atstovą), kuris prireikus atleidţia mokinį nuo pamokų, apie tai praneša 

mokinio tėvams, kurie pasirūpina saugiu mokinio grįţimu namo; 

10. Mokinio tėvai ar kiti teisėti mokinio atstovai:  

10.1. turi teisę ir pareigą uţtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą; 

10.2. turi teisę ir pareigą rūpintis, kad būtų sudarytos sąlygos vaikui iki 16 metų mokytis, taip 

pat uţtikrinti mokinio teisę ir pareigą lankyti gimnaziją; 

10.3. apie vaiko neatvykimą į gimnaziją nedelsdami informuoja klasės auklėtoją 

telefonu/elektroniniu paštu arba ţinute elektroniniame dienyne;  

10.4. uţtikrina, kad vaikas, grįţdamas į gimnaziją, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas klasės 

auklėtojui pristatytų  tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą pateisinamąjį dokumentą. 

Priedas Nr.1;  

10.5. esant būtinybei mokiniui anksčiau išeiti iš gimnazijos ar vėliau į ją atvykti, iš anksto 

informuoja klasės auklėtoją abiem pusėms priimtinu (sutartu) būdu, nurodant išėjimo ar 

vėlesnio atvykimo laiką bei prieţastį, galima elektroniniame dienyne informuoti ir dalyko, 

kurio pamokoje nedalyvaus, mokytoją. 

11. Praleistas mokinio  pamokas teisina, laikydamiesi šios gimnazijos nustatytos tvarkos:  



11.1. ne dėl ligos praleistas pamokas gali pateisinti ne daugiau kaip uţ 2 dienas arba 6 

pavienes pamokas per mėnesį, praleistas dėl itin svarbių prieţasčių. Ypatingais atvejais 

(artimųjų netektis ar kt.) galioja atskiras tėvų paaiškinimas; 

11.2. mokinio praleistas pamokas pateisina pateikdami iš kitų įstaigų gautas paţymas, rašytinį 

paaiškinimą (1 priedas) pirmąją dieną mokiniui grįţus į ugdymo procesą; 

11.3. kylant lankomumo problemoms, atvyksta į individualius pokalbius su klasės auklėtoju, 

dalyko mokytoju, gimnazijos vadovais, bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais 

mokymosi, psichologinę, socialinę, sveikatos prieţiūros pagalbą, kontroliuoja ir koreguoja 

mokinio elgesį;  

11.4. reguliariai (ne rečiau kaip kartą per savaitę) susipaţįsta su mokinio lankomumo 

duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų pamokų, pavėlavimų į pamokas skaičiumi); 

11.5. atsako į klasės auklėtojo / mokytojo / socialinio pedagogo/ direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pranešimą dėl mokinio lankomumo ar vėlavimų į pamokas pranešimu 

elektroniniame dienyne; 

11.6. pagal galimybes neplanuoja pamokų metu mokinio  apsilankymo pas gydytojus arba 

netvarko kitų reikalų (apsipirkimas, išvykos ir pan.); 

11.7. esant labai rimtai prieţasčiai ar dėl svarbių asmeninių šeimos interesų ir poreikių, dėl 

mokinio laikino išvykimo raštu pateikia informaciją gimnazijos direktoriui (1 priedas) ne 

vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki išvykimo ir uţtikrina, kad mokinys pasiimtų iš mokytojų 

savarankiško darbo uţ praleidţiamą laikotarpį uţduotis, taip pat uţtikrina savarankišką 

mokinio pasirengimą atsiskaityti uţ praleistą kursą mokytojo nustatytu laiku, vadovaujantis 

protingumo principu;  

11.8.  esant būtinybei uţtikrina, kad mokinys dėl asmeninių šeimos interesų ir poreikių 

(atostogų, išvykų ir pan.) nepraleis daugiau nei 5 ugdymo proceso dienų per mokslo metus;  

11.9. šia Tvarka tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą informuojami, kad: 

11.9.1. uţ piktnaudţiavimą tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą valdţia, neveikimą vaiko 

gerovei, jei nesilaikoma ar piktnaudţiaujama mokymo sutartyje,  šioje Tvarkoje nustatytais 

susitarimais dėl vaikų lankomumo pateisinimo, numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos 

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

11.9.2. tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą nesilaikant minėtų LR ANK 

straipsnių nuostatų, gimnazija turi teisę kreiptis į policiją, Vaiko teisių apsaugos skyrius pagal 

gyvenamąją vietą. 

12. Klasės auklėtojas:  

12.1. koordinuoja mokinių pamokų lankomumą, tiesiogiai atsakingas uţ klasės mokinių 

lankomumo apskaitą ir kontrolę, sistemina ir saugo mokinio, jo tėvų ar kitų vaiko atstovų 

pagal įstatymą pateiktus rašytinius pamokas pateisinančius dokumentus, taip pat elektroninio 

pašto/ elektroninio dienyno ţinutes; 

12.2. bendradarbiauja su vadovaujamajai klasei dėstančiais mokytojais, socialiniu pedagogu, 

pavaduotoju ugdymui, sprendţia su lankomumu susijusius klausimus; 

12.3. mokiniui neatvykus į gimnaziją (tuo atveju, kai tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal 

įstatymą nepraneša) ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išsiaiškina neatvykimo prieţastis, 

reikalui esant, informuoja mokinio dalykų mokytojus, socialinį pedagogą ar gimnazijos 

administraciją; 

12.4. mokinių praleistų pamokų pateisinimą elektroniniame dienyne fiksuoja per 2 darbo 

dienas nuo informacijos gavimo dienos; 

12.5. ne vėliau kaip per pirmąją kiekvieno mėnesio savaitę dienyne paţymi pateisintas 

mokinių  pamokas uţ prieš tai buvusį mėnesį; 

12.6. iki kiekvieno mėnesio 5 d. socialiniam pedagogui pateikia informaciją apie mokinius, 

be pateisinamos prieţasties praleidusius pamokas; 

12.6. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais; 



12.7. informuoja pamokų nelankančių, vėluojančių mokinių tėvus ar kitus vaiko atstovus 

pagal įstatymą apie praleistų pamokų ar vėlavimų skaičių (jei mokinys per mėnesį praleido 4 

ir daugiau nepateisintų pamokų ar vėlavo daugiau nei 3 kartus per mėnesį), išsiaiškina 

pamokų praleidimo ar vėlavimo prieţastis;  

12.8. kviečia pokalbiui mokinį, jo tėvus ar kitus vaiko atstovų pagal įstatymą arba mokinį 

kartu su tėvais ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą, jei situacija kartojasi, kartu aiškinasi 

pamokų praleidinėjimo ar vėlavimo į pamokas prieţastis, esant būtinybei kviečia į 

pasitarimus ar Vaiko gerovės komisijos posėdţius; 

12.9. direktoriaus pavaduotojui ugdymui ar socialiniam pedagogui paprašius, parengia ir 

pateikia informaciją apie galimas mokinių praleistų pamokų prieţastis, jau taikytas 

prevencinio poveikio priemones; 

12.10. lankomumo rezultatus aptaria klasės mokinių tėvų susirinkimuose. 

13. socialinis pedagogas: 

13.1. gavęs lankomumo ataskaitas ar informaciją apie pamokas praleidţiantį mokinį, aptaria 

situaciją su klasės auklėtoju ar dalyko mokytoju, numato veiksmų planą; 

13.2. mokinių lankomumo problemas  aptaria su direktoriaus pavaduotoju ugdymui; 

13.3. inicijuoja mokinio, kuris piktybiškai praleidinėja pamokas, elgesio svarstymą Vaiko 

gerovės komisijos posėdţiuose dalyvaujant tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal 

įstatymą; 

13.4. dirba individualiai su mokiniu ir, įvertinęs mokinio pamokų nelankymo prieţastis, jo 

socialines problemas, planuoja jam socialinės pagalbos teikimą, numato prevencinio poveikio 

priemones. Esant poreikiui, apie pokalbį su mokiniu, elektroninio dienyno pranešimu 

informuoja mokinio tėvus ar kitus vaiko atstovus pagal įstatymą; 

13.5. rengia informaciją Alytaus rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

14. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

14.1. analizuoja klasės auklėtojo, dalykų mokytojų suteiktą ir/ar elektroniniame dienyne 

esančią informaciją apie pamokas praleidţiančius ar/ ir gimnazijos nelankančius mokinius, 

bendradarbiauja su socialiniu pedagogu, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje; 

14.2. organizuoja ir vykdo susitikimus ir pokalbius su klasės auklėtoju, pamokas 

praleidţiančiais mokiniais;  

14.3. prireikus inicijuoja gimnazijos administracijos pasitarimus, svarstymus, pokalbius. 

15. Vaiko gerovės komisija: 

15.1. teikia rekomendacijas gimnazijos direktoriui dėl mokinių, praleidţiančių pamokas be 

pateisinamos prieţasties, prevencinio poveikio priemonių taikymo; 

15.2. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės prieţiūros 

priemonės skyrimą, vaiko minimalios prieţiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar 

panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko 

minimalios prieţiūros priemonių tobulinimo. 

16. Gimnazijos administracija ar/ ir gimnazijos taryba: 

16.1. siekdama gerinti mokinių pamokų lankomumą, veiksmingai bendradarbiauja su 

gimnazijos ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijomis, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi; 

16.2. organizuoja posėdţius, skirtus mokiniams, jų tėvams, nesilaikantiems šios tvarkos. 

 

IV SKYRIUS 

PREVENCINIO POVEIKIO PRIEMONĖS PAMOKŲ AR GIMNAZIJOS 

NELANKYMUI MAŽINTI 

17. Mokiniui uţ pamokų praleidinėjimą be prieţasties gali būti taikomos šios prevencinio 

poveikio priemonės:  



17.1. mokiniui  per mėnesį nepateisinus 4-7 pamokų, klasės auklėtojas išsiaiškina prieţastis ir 

su mokiniu dirba individualiai (pokalbis, pasiaiškinimas, tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal 

įstatymą informavimas skambučiu ir/ar elektroniniame dienyne), žodžiu įspėja mokinį.. 

Situacijai nesikeičiant, aptaria problemas ir veiksmų planą su socialiniu pedagogu. Mokinys 

raštu paaiškina prieţastis ir atiduoda klasės auklėtojui su tėvų parašais (2 priedas);  

17.2. jei mokinys per mėnesį praleidţia daugiau nei 7 pamokas be pateisinamos  prieţasties, 

klasės auklėtojas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį ir kartu aptaria 

prevencinio poveikio priemones: 

17.3. socialinis pedagogas informuoja mokinio tėvus elektroninio dienyno pranešimu arba 

telefonu; 

17.4. socialinis pedagogas/ direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali pareikšti ţodinį įspėjimą 

arba, atsiţvelgiant į situaciją, rekomenduoti gimnazijos direktoriaus įsakymu pareikšti 

pastabą raštu.  

17.5. Mokiniui pakartotinai per mėnesį praleidus daugiau nei 7 pamokas be pateisinamos 

prieţasties, jis  kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį, dalyvaujant klasės auklėtojui ir 

tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą: 

17.4.1. klasės auklėtojas, dalyvaudamas posėdyje, informuoja apie darbą su mokiniu 

analizuojant pamokų nelankymo ar gimnazijos nelankymo prieţastis ir taikytas poveikio 

priemones; 

17.4.2. socialinis pedagogas informuoja apie taikytas poveikio priemones.  

17.5. Vaiko gerovės komisija įvertinusi situaciją:  

17.5.1. mokiniui, sistemingai praleidţiančiam pamokas, gali siūlyti gimnazijos direktoriaus 

įsakymu skirti prevencinio poveikio priemonę: papeikimą, grieţtą papeikimą;  

17.5.2. apie mokinį dėl pamokų ar gimnazijos nelankymą praneša Vaiko teisių apsaugos  

tarnybai pagal gyvenamąją vietą; 

17.5.3. ypatingais atvejais priima sprendimą informuoti policijos bei Vaiko teisių apsaugos  

tarnybą (pagal vaiko gyvenamąją vietą) apie vaiko neprieţiūrą. Pateikiama visa turima 

informacija ir reikalingi dokumentai; 

17.5.4. mokiniui, kuriam jau buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio 

priemonės ir kuris toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos prieţasties, gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje gali būti teikiamas siūlymas kreiptis į Alytaus rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės 

prieţiūros priemonių taikymo. Mokiniai, kuriems yra sukakę 16 metų, gali būti šalinami iš 

gimnazijos. 

18. Mokiniai, nepraleidę pamokų, gali būti skatinami: 

18.1. mokiniui, per pusmetį nepraleidusiam nei vienos pamokos ir pavėlavusiam ne daugiau 

kaip 3 kartus ar mokiniui, kuris praleido pamokas tik atstovaudamas gimnazijai konkursuose, 

olimpiadose, varţybose, konferencijose ir pan., padėka reiškiama viešai, skelbiant  

gimnazijos interneto svetainėje. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ VĖLAVIMO Į PAMOKAS REGISTRACIJA, APSKAITA, KONTROLĖ 

IR PREVENCINIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO SISTEMA 

 

19. Vėluoti į pamokas draudţiama. 

20. Pavėlavimu gimnazijoje laikomas vėlavimas į pamoką iki 5 min. 

21. Mokinių vėlavimo į pamoką apskaitą atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas 

elektroniniame dienyne raide „p“ ţymi kiekvieną mokinio vėlavimą į pamoką.  



22. Mokiniui pavėlavus į pamoką daugiau nei 15 minučių, elektroniniame dienyne 

papildomai įrašoma ir pastaba, nurodant pavėlavimo laiką. 

23. Pavėlavus į pamokas daugiau nei 3 kartus per mėnesį, dalyko mokytojas, klasės 

auklėtojas informuoja socialinį pedagogą, kuris kviečia mokinį pokalbiui, apie pokalbį 

informuoja mokinio tėvus ar kitus vaiko atstovus pagal įstatymą. Mokiniui, sistemingai 

vėluojančiam į pamokas, klasių auklėtojo, socialinio pedagogo ar direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui teikimu direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos prevencinio poveikio priemonės: 

pastaba ţodţiu, pastaba raštu, įspėjimas, papeikimas. 

24. Jei vėlavimas į pamokas po prevencinio poveikio priemonės skyrimo kartojasi ir toliau, 

mokinys su tėvais ar kitais vaiko atstovais pagal įstatymą yra kviečiamas į Vaiko gerovės 

komisiją, kur priimami rašytiniai  šeimos ir vaiko įsipareigojimai dėl nevėlavimo į pamokas.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Tvarka skelbiama gimnazijos interneto svetainėje. 

29. Mokinius su šia Tvarka pasirašytinai supaţindina klasių auklėtojai pirmąją rugsėjo 

savaitę, su vėlesniais jos pakeitimais - jai įsigaliojus; 

30. Visų klasių mokinių tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą su Tvarka supaţindinami 

klasių tėvų susirinkimų metu (rugsėjo – spalio mėn.) ir elektroniniu paštu ar pranešimu 

elektroniniame dienyne pateikiant nuorodą į gimnazijos interneto svetainę. Tvarkos nuostatos 

sistemingai primenamos tėvų susirinkimų metu. 

31. Klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai pasirašytinai 

supaţindinami su šia Tvarka, su vėlesniais jos pakeitimais - jai įsigaliojus.  

32. Uţ Tvarkos vykdymą atsakingi mokiniai, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, socialinis 

pedagogas, administracija. 

33. Tvarka gali būti keičiama ir/ar papildoma inicijavus gimnazijos bendruomenei. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1                                          

________________________________________________________ 
(Tėvų  ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą vardas, pavardė) 

 

_______________________________________________________________ 

( gyv. vietos adresas, tel. numeris, el. pašto adresas) 

 

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijai 

 

P A T E I S I N I M A S 

Dėl mokinio neatvykimo į gimnaziją 

___________ 
Data 

 

 

 Pranešu, kad mano dukra (sūnus) _______________________________________, 

                                                                                       (vaiko vardas, pavardė) 

 

______ klasės mokinys (mokinė) nedalyvavo ugdymo procese nuo ___________iki_______ 
                                                                    (nurodama data) 

ir praleido___________ pamokų dėl _____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________. 
                                                                           (nurodoma priežastis) 
Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. 

 

  _________________  ________________________ 

       (parašas)   (Tėvų  ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą) 

                                                                                           vardas, pavardė) 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                            Priedas Nr.2                                          

 

 PAAIŠKINIMAS DĖL BE PATEISINAMOS PRIEŢASTIES PRALEISTŲ PAMOKŲ 

 

201....-..........-......... 

Krokialaukis 

 

 Aš, .................................................................................................., ......... klasės mokinys(ė) 
                                                        (vardas, pavardė, klasė)    

 

201.... m. ................mėn..........d. praleidau ........……..pamokų be pateisinamos prieţasties.   

 

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

 

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

 

...................................................................................................................................................... 
(nurodomos priežastys) 

 

_______________ ______________________ 
          (parašas) (vardas, pavardė) 

 

________________                                                                 ______________________ 
             (tėvų parašas)                                                                                                                       (tėvų vardas, pavardė) 

 

 

 

 


