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MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BEI  PAŠALINIŲ ASMENŲ  

LANKYMOSI PROGIMNAZIJOJE TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bei pašalinių asmenų  (toliau – Asmenų) lankymosi Vilniaus 

Gerosios Vilties progimnazijos tvarka (toliau – Tvarka), parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Vilniaus miesto tarybos sprendimu 

bei Progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis), siekiant užtikrinti progimnazijoje esančių moksleivių 

ir darbuotojų saugumą bei mokyklos materialinio turto apsaugą. 

2. Pašaliniais asmenimis laikomi su progimnazijoje vykstančiu ugdymo procesu nesusiję žmonės arba 

asmenys, kurių priklausomybę  progimnazijos bendruomenei  budėtojui sunku nustatyti. 

3. Ši tvarka apibrėžia pašalinių asmenų, mokinių tėvelių (globėjų, rūpintojų) lankymosi 

progimnazijoje fiksavimą, mokytojų ir auklėtojų, pagalbinių darbuotojų ir budinčiųjų darbuotojų 

veiksmus bei atsakomybę, progimnaziją  lankančių asmenų progimnazijoje apskaitos kontrolę. 

II. ASMENŲ APSILANKYMO FIKSAVIMAS IR LANKYMOSI TVARKA 

4. Asmenys, atėję į progimnaziją, privalo užsiregistruoti Asmenų lankymosi progimnazijoje 

Registracijos žurnale, esančiame budinčiojo  darbo vietoje. 

5. Asmenų lankymosi registracijos žurnale lankytojas nurodo: 

5.1. savo vardą, pavardę, 

5.2. atvykimo ir preliminarų išvykimo laiką; 

5.3. apsilankymo tikslą (renginį ar asmenį, pas kurį atvyko). 

6. Asmenys į progimnaziją įleidžiami tik pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą su 

nuotrauka. Nepateikę asmens dokumento susitikimo laukia prie budėtojo. 

7. Pradinių klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) rugsėjo- spalio mėnesį mokinius gali palydėti 

iki klasės. Nuo lapkričio mėnesio mokiniai palydimi tik iki budėtojo. 

8. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) susitikimo laiką su  vadovais, mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais turi suderinti iš anksto, jų darbo metu. 

9. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ugdymo proceso veiklas gali stebėti tik iš anksto suderinę su 

mokytoju/specialistu ir gavę progimnazijos direktoriaus leidimą. 



10. Pradinių klasių mokinių tėvams (jų šeimos atstovams) gali būti išduodami nustatytos formos 

ilgalaikiai leidimai, suteikiantys teisę paimti mokinį iš visos dienos mokyklos grupės, neformaliojo 

švietimo veiklų. 

11. Mokiniai, lankantys  ne progimnazijos organizuojamas neformaliojo vaikų švietimo veiklas, 

vykstančias mokyklos patalpose, įleidžiami pagal trenerių/ vadovų pateiktus sąrašus tik patalpų 

užimtumo grafike numatytu laiku. 

12. Progimnazijos patalpas nuomojantys asmenys į patalpas įleidžiami pagal suderintą su 

nuomotojais sąrašą ir direktoriaus patvirtintą grafiką. Atskirais atvejais, kai nuomotojai organizuoja 

metinius renginius, dalyvių sąrašas pateikiamas progimnazijos budinčiam darbuotojui, kad būtų 

stebima lankytojų kontrolė. 

13. Mokinys iš pamokos pašalinio asmens gali būti iškviestas/išsivestas tik kartu su progimnazijos 

direktoriaus  paskirtu darbuotoju (socialiniu pedagogu, klasės auklėtoju, direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui ir kt.). 

13.1. mokinio susitikimuose (apklausose) su policijos, VTAT ar kitų valstybės institucijų pareigūnais 

dalyvauja  progimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas (klasės auklėtojas, socialinis pedagogas, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir kt.);  

13.2. mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie įvykį  informuoja atsakingas progimnazijos 

darbuotojas  (klasės auklėtojas, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir kt.) 

14. Traumos/ligos atveju į medicinos įstaigą mokinį lydi tėvai, jiems negalint – progimnazijos 

direktoriaus paskirtas asmuo (sveikatos priežiūros specialistas, klasės auklėtojas, socialinis 

pedagogas ar kt.) 

 

III. BUDINČIOJO DARBUOTOJO VEIKSMAI IR ATSAKOMYBĖ UŽTIKRINANT 

PROGIMNAZIJOS  SAUGUMĄ 

15. Vykdo registraciją atvykstančių asmenų lankymosi  progimnazijoje registracijos žurnale. 

16. Budėtojas (arba kitas darbuotojas, atliekantis budėtojo funkcijas,) įvertinęs atvykimo tikslą ir 

priežastis, priima sprendimą dėl pašalinio asmens patekimo į Progimnazijos patalpas: 

16.1. leidžia įeiti į patalpas; 

16.2. iškviečia asmenį, pas kurį atvyko pašalinis asmuo; 

16.3. informuoja direktoriaus pavaduotoją arba Progimnazijos direktorių. 

17. Nepalieka darbo vietos be svarbios priežasties. Pietų pertraukos metu apsaugos funkciją atlieka 

  paskirtas darbuotojas (budinti valytoja ar pastatų prižiūrėtojas ir kt.). 



18. Stebi  progimnazijos  I aukšto fojė, teritoriją ir prieigas. Informuoja progimnazijos administraciją  

apie viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus.  

19. Už darbo tvarkos pažeidimus budintysis darbuotojas atsako Progimnazijos  darbo tvarkos 

taisyklėse nustatyta tvarka. 

IV. ASMENŲ LANKYMOSI PROGIMNAZIJOJE APSKAITOS VYKDYMO KONTROLĖ 

20. Asmenų lankymosi progimnazijoje apskaitos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ūkiui  ir 

sprendžia visus  su  tuo susijusius klausimus; 

21. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui kiekvieno mėnesio pabaigoje informuoja progimnazijos 

direktorių apie šios tvarkos vykdymą. 

V. BAIGIAMOSIOS PASTABOS. 

22. Progimnazijos  mokiniai,  mokytojai  ir darbuotojai, pastebėję  pašalinius įtartinus  asmenis 

patalpose ar kieme, nedelsdami informuoja progimnazijos budėtoją ir/ar  vadovus. 

23. Su šia tvarka mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai (ar globėjai, rūpintojai) supažindinami klasių 

susirinkimų metu. Tvarka skelbiama progimnazijos internetinėje svetainėje. 

24. Budintysis  darbuotojas su Tvarka supažindinamas pasirašytinai. 

___________________ 


