
    PATVIRTINTA 

    Šiaulių ,,Ringuvos“  specialiosios mokyklos 

    direktoriaus 2019 m. spalio 4 d.                 

    įsakymu Nr. TOV-186 

 

 

ŠIAULIŲ ,,RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ PALIKIMO MOKYKLOJE BEI PASIĖMIMO IŠ MOKYKLOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Mokinių palikimo bei pasiėmimo iš Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių palikimo, pasiėmimo Šiaulių ,,Ringuvos“ 

specialiojoje mokykloje, sąlygas ir tvarką. 

 2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

 

II.  MOKINIŲ ATVEŽIMAS/ATVEDIMAS IR PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ 

 

 3. Į mokyklą vaiką atveža/atveda tėvai (globėjai, rūpintojai) arba kiti suaugę asmenys, 

turintys raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens, galinčio 

atvežti/atvesti vaiką vardas, pavardė, gimimo data ir telefono numeris. 

 4. Į mokyklą vaikas atvežamas/atvedamas ir paliekamas pagal šią tvarką: 

 4.1. vaiką perrengti turi tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti raštiškai įgalioti pilnamečiai 

asmenys, jei jis nemoka ar negali pats; 

 4.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti suaugę asmenys, turintys raštišką tėvų (globėjų, 

rūpintojų) prašymą, rytais atvežę/atvedę vaiką į mokyklą, palieka tuo metu dirbantiems 

darbuotojams (auklėtojams, mokytojams, auklėtojų/mokytojų padėjėjams); 

 4.3. jei mokiniai jau pusryčiauja mokyklos valgykloje, tėvai (globėjai, rūpintojai) ar 

kiti suaugę asmenys, turintys raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, vaiką palieka ten esantiems 

darbuotojams, kurie yra šalia valgančių vaikų; 

 4.4. prasidėjus pamokoms, tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti suaugę asmenys, turintys 

raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, vaiką palieka tuo metu su jais dirbantiems mokytojams 

arba mokytojų padėjėjams; 

 4.5. tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti suaugę asmenys, turintys raštišką tėvų (globėjų,  

rūpintojų) prašymą, vakarais  atvežę/atvedę vaiką į mokyklą,  palieka tuo metu dirbantiems 

darbuotojams (auklėtojams, mokytojams, auklėtojų/mokytojų padėjėjams); 

 4.6. mokiniai, atvežami mokykliniais autobusais iš Šiaulių vaikų globos namų 

,,Šaltinis“, Šiaulių savivaldybės vaikų globos namų, paliekami tuo metu dirbantiems darbuotojams 

(auklėtojams, mokytojams, auklėtojų/mokytojų padėjėjams). 

 

III. MOKINIŲ PASIĖMIMAS IŠ MOKYKLOS 

 

 5. Iš mokyklos vaikas pasiimamas pagal šią tvarką:  

 5.1. pailgintos dienos grupių vaiką tėvams (globėjams, rūpintojams) ar jų raštiškai 

įgaliotiems asmenims atiduoda tą dieną dirbantys darbuotojai (auklėtojai, mokytojai, auklėtojų/ 

mokytojų padėjėjai). Pasiimant vaiką būtina apie tai informuoti arčiausiai vaiko esantį darbuotoją.  

 5.2. mokyklos bendrabutyje gyvenantį vaiką tėvams (globėjams, rūpintojams) ar jų 

raštiškai įgaliotiems asmenims atiduoda tą dieną dirbantys darbuotojai (auklėtojai, mokytojai, 



auklėtojų/mokytojų padėjėjai). Pasiimant vaiką būtina apie tai informuoti arčiausiai vaiko esantį 

darbuotoją. 

 5.3. pamokų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu, tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti 

suaugę asmenys, turintys raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų)  prašymą, pasiimant vaiką būtinai apie 

tai informuoja arčiausiai vaiko esantį darbuotoją (mokytoją, mokytojo padėjėją, auklėtoją, auklėtojo 

padėjėją). Šis informuoja vėliau su vaiku dirbančius darbuotojus (mokytojus, auklėtojus, 

mokytojo/auklėtojo padėjėjus). 

 5.4. pasikeitus mokinio pasiėmimo laikui, t. y. paimant  jį kitu laiku nei numatyta ar 

patvirtinta vežiojimo grafike, tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti suaugę asmenys, turintys raštišką 

tėvų (globėjų, rūpintojų)  prašymą, vaiką pasiima patys. 

 6. Iš mokyklos vaikus pasiima tėvai (globėjai, rūpintojai) arba kiti suaugę asmenys, 

turintys raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų)  prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens, galinčio 

pasiimti vaiką vardas, pavardė, gimimo data ir telefono numeris. 

  7. Jei vaiką iš mokyklos pasiima tėvų (globėjų, rūpintojų) įgalioti asmenys, galima 

prašyti asmens, atėjusio pasiimti vaiką, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 8. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo bendradarbiauti su ugdymo įstaigos vadovu, 

mokytojais, auklėtojais ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, pedagoginę, psichologinę 

pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo(si), sveikatos ir priežiūros 

klausimus.  

 9. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nevykdant arba netinkamai vykdant savo 

pareigas, susijusias su vaikų priežiūra, su vaiku dirbantys darbuotojai (mokytojai, auklėtojai) 

informuoja įstaigos administraciją.  

             ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



    Šiaulių ,,Ringuvos“  specialiosios mokyklos 

     mokinių  palikimo  mokykloje bei 

    pasiėmimo iš mokyklos tvarkos aprašo 

    1 priedas 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

                                                       (vardas, pavardė) 

 

___________________________________________________________________________ 

                              (namų adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 

 

 

Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios  

mokyklos direktoriui 

 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL MOKINIO PASIĖMIMO IŠ MOKYKLOS 

 

201_ m._______________ mėn. ___ d. 

Šiauliai 

 

Prašau leisti pasiimti iš mokyklos mano sūnų/dukrą/globotinį/globotinę  ___________________ 

_____________________________________________________________________________                                 

   (mokinio vardas, pavardė, gimimo data) 

šiems asmenims *: 

1.____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

       (asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefono nr.) 

 

 

Visą atsakomybę už vaiko saugumą prisiimu sau. 

* Atvykusysis pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

 

 

 

______________                                               _______________________________________ 

      (parašas)                                                                              (vardas, pavardė)                                   

 

                                                                   


