
ATMINTINĖ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL PRALEISTŲ PAMOKŲ/UGDYMO 

DIENŲ PATEISINIMO 

I. MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ RŪPINTOJŲ) ATSAKOMYBĖ IR FUNKCIJOS: 

1. pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą  užtikrinti vaiko 

punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą;  

2. reguliariai (rekomenduojama ne rečiau kaip kartą per savaitę) susipažinti su duomenimis 

elektroniniame dienyne: praleistų pamokų skaičiumi ir kt. informacija;  

3. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į Gimnaziją dieną apie mokinio neatvykimo 

priežastis informuoti klasės vadovą telefonu ar per socialinius tinklus; 

4. pasirūpinti praleistų pamokų pateisinimu,  kai vaikas grįžta į mokyklą, bet ne vėliau kaip iki 

kito mėnesio 7 dienos (išskyrus paskutinį trimestro mėnesį, kai teisinti pamokas galima iki jo pabaigos). 

Ligos metu praleistas pamokas galima pateisinti elektroninio dienyno pranešimu iš tėvų paskyros, vėliau 

privaloma pateikti oficialų rašytinį paaiškinimą (pagal 1 priede pateiktą formą). 

5. atsakyti už praleistas pamokas pateisinančių dokumentų teisingumą; 

6. kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai turi informuoti klasės vadovą ir 

mokyklos administraciją. Pasibaigus gydymui, pristato pažymą iš gydymo įstaigos apie ugdymo(si) 

pasiekimus;  

7. iškilus neaiškumams dėl mokyklos lankomumo, atvyksta į individualius pokalbius ir 

bendradarbiauja su klasės vadovu, dalyko mokytoju, gimnazijos švietimo pagalbos specialistais, vadovais, 

administracija; 

8. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, 

operatyviai informuoja klasės vadovą ir pakeičia įrašus elektroniniame dienyne. 

              9. šia Tvarka informuojami, kad:  

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

mokymo sutartyje, šioje Tvarkoje nustatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo pateisinimo, numatyta 

atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - LR ANK) 80 str. 1-3 d.;  

              9.2. Tėvams nesilaikant minėtų LR ANK straipsnių nuostatų, Gimnazija turi teisę kreiptis į 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, seniūniją, atvejo vadybininką, rajono Vaiko gerovės 

komisiją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos skyrių, policiją. 

II. PRALEISTOS PAMOKOS/UGDYMO DIENOS LAIKOMOS PATEISINTOMIS:  

1. dėl mokinio ligos, vizito pas gydytoją:  

8.1.1. praleistos pamokos pateisinamos elektroninio dienyno pranešimu iš tėvų (globėjų, 

rūpintojų) paskyros mokinio ligos metu arba oficialiu rašytiniu tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimu 

(pagal 1 priede pateiktą formą). Esant reikalui, Gimnazija pasilieka teisę kreiptis į sveikatos priežiūros 

instituciją dėl ligos fakto patvirtinimo, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų. 

1.2. mokinys, sunegalavęs pamokų metu, kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, 

klasės vadovą arba socialinį pedagogą, kuris prireikus atleidžia mokinį nuo pamokų. Tėvai apie blogą vaiko 

savijautą informuojami telefonu ir pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo. Tos dienos pamokas pateisina 

klasės vadovas.  

8.2. oficialiu kitų institucijų dokumentu: 

8.2.1. dėl tikslinių iškvietimų (į policijos komisariatą, teismą, Vaiko teisių apsaugos skyrių, 

Pedagoginę psichologinę tarnybą ar kitas tarnybas) – pateikiant iškvietimą ar jo kopiją;  

8.2.2. sporto, muzikos, dailės mokyklų ir pan. kvietimu. 

8.3. dėl šeimos narių mirties, nelaimės ar nelaimingo atsitikimo ir pan.: oficialiu rašytiniu tėvų 

(globėjų, rūpintojų) paaiškinimu (pagal 1 priede pateiktą formą); 

8.4. gimnazijos direktoriaus įsakymu: dėl mokinio atstovavimo gimnazijai (rajonui ar 

respublikai) tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono ar gimnazijos organizuojamuose 

konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose, klasių vadovų organizuojamose ir su 

Gimnazijos administracija suderintose išvykose ir pan.;  

8.5. dėl autobuso, vežančio mokinius į Gimnaziją, neatvykimo ar vėlavimo; 



8.6. dėl kitų svarbių priežasčių pateisinama 1 ištisa diena per trimestrą. Tėvai apie vaiko nebuvimą 

praneša ir praleistas pamokas pateisina įprasta tvarka (pateikus  oficialų rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) 

paaiškinimą pagal 1 priede pateiktą formą).  

 9. Mokinys, po ligos atvykęs į Gimnaziją, laikomas sveiku ir dalyvauja ugdymo procese. Nuo 

dalyvavimo fizinio ugdymo pamokose mokinys atleidžiamas, kai: 

9.1. akivaizdu, kad mokinys traumuotas; 

9.2. atneša rašytinį tėvų paaiškinimą/prašymą. Atsižvelgęs į individualią mokinio situaciją 

(argumentuota, pagrįsta priežastis), sprendimą priima fizinio ugdymo mokytojas; 

9.3. atneša gydymo įstaigos pažymą apie rekomenduojamą fizinio krūvio ribojimą, nurodant 

trukmę. 

10. Pirmą mokinio neatvykimo dieną tėvams neinformavus klasės vadovo, taip pat nepateikus 

pateisinamo dokumento iki kito mėnesio 7 dienos, pamokos laikomos nepateisintomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 

 

(tėvų, globėjų, rūpintojų vardas, pavardė) 

 

 

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 

....................klasės vadovei 

 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO 

20______m._____________________d. 

Mosėdis 

 

 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters___________________________________________ 

praleistas pamokas nuo ______________________iki______________________________ 

                                                                 (metai, mėnuo, dienos) 

                 

Praleidimo priežastis:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

                                                        _____________________________________________ 

                                                                (Tėvų, globėjų, rūpintojų vardas, pavardė, parašas) 

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

 

 

  

 


