PATVIRTINTA
Vilniaus Gabijos gimnazijos
direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymu Nr. V-96
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS TVARKOS APRAŠAS
1. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių išvykų su tėvais tvarkos aprašas (toliau Aprašas)
siekiama užtikrinti sistemingą ir reguliarų mokyklos lankymą.
2. Tėvai turi laikytis Švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytos
nuostatos „užtikrinti vaiko <…> reguliarų mokyklos lankymą“ bei gimnazijoje galiojančios nuostatos
dėl sistemingo pamokų lankymo.
3. Mokinių pažintinės / poilsinės kelionės su tėvais organizuojamos mokinių atostogų metu,
savaitgaliais ir švenčių dienomis.
4. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) nesilaiko 2 ir 3 šio Aprašo punktuose nurodytų
rekomendacijų ir mokinys išvyksta į pažintinę / poilsinę kelionę ugdymo proceso metu, už mokinį, jo
mokymąsi ir pasiekimus tuo laikotarpiu atsakomybę prisiima mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).
5. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) nesilaiko 2 ir 3 šio Aprašo punktuose nurodytų
rekomendacijų, tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas privalo raštiškai
informuoja mokyklos direktorių (1 priedas). Informacijos tikslas – informuoti mokyklą, kodėl vaikas
kurį laiką nelankys mokyklos.
6. Dėl išvykų su tėvais praleistos pamokos teisinamos klasės vadovo ir skaičiuojamos, kaip
praleistos dėl kitų priežasčių pagal galiojančią tvarką (teisinama iki 32 pamokų per pusmetį).
7. Klasių vadovai supažindina su šiuo Aprašu mokinius ir jų tėvus mokslo metų pradžioje
arba mokiniui atvykus mokytis, pirmojo susirinkimo metu arba el. dienyno žinute.
8. Aprašas skelbiamas gimnazijos internetiniame tinklalapyje.
__________________________

Vilniaus Gabijos gimnazijos
mokinių išvykų su tėvais tvarkos
1 priedas
___________________________
(tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

___________________________
___________________________
(adresas)

___________________________
(telefonas)

Vilniaus Gabijos gimnazijos
direktorei Vilijai Klimavičienei
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
20__-__-__
Vilnius

Informuoju, kad mano sūnus / dukra ........................................................................................,
....... klasės mokinė (-ys), vyks su tėvais į pažintinę / poilsinę kelionę nuo 20__
m. ................................................. d. iki 20__ m. ................................. ................ d. įskaitytinai.
Prisiimame atsakomybę, kad vaikas susidariusias mokymosi spragas likviduos pats.

_________________
(parašas)

____________________________
(tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

SUSIPAŽINAU
Klasės vadovas
_____________
(Parašas)

______________________
(Vardas, pavardė)

____________
(Data)

Pastaba. Dokumentas saugomas einamaisiais metais klasės vadovo (Klasės vadovo dokumentacija).

