Dėl vaikų ugdymo(si) šeimoje
Nuo 2020 m. rugsėjo 1–osios vaikai gali būti mokomi šeimoje pagal priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Tai numatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504. Aprašą žr. čia:
UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. A1-1335 patvirtintas švietimo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams,
rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje. Mažeikių Kalnėnų progimnazija paskirta
vykdyti pagrindinio ugdymo programos I dalies mokinių ugdymą(si).
Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m.
rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir
dokumentus turi pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.
Mokyklos vadovui pateikiami dokumentai:
 prašymas dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje (dokumentus už vaiką iki 14 metų
pateikia tėvai (globėjai),
 tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo,
 užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi
šeimoje sąlygų (toliau – Klausimynas) (1 priedas ugdymosi šeimoje įgyvendinimo
tvarkos apraše),
 vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas,
 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių Mažeikių rajono teritorinio skyriaus,
kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas(–i)
vaiko teisių pažeidimas(–i),
 Mažeikių raj. savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos
informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros
priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus
metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją, gavimo dienos.
Mokykla, įregistruoja vaiką Mokinių registre ir priskiria jį atitinkamai klasei, aprūpina
mokykloje turimais bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, paskiria mokytojus,
konsultuosiančius mokinį, teikia mokiniui konsultacijas (jei to pageidauja tėvai (globėjai,
rūpintojai) ir (ar) mokinys).
Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo
programos I dalį, teikiamos ne daugiau kaip 76 konsultacinės valandos per mokslo metus.
Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą ugdymo įstaiga, pasitelkdama
reikalingus specialistus, įvertins ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko kompetencijų (brandos) ir
mokymosi pasiekimų (žinių) lygį.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Mažeikių Kalnėnų progimnazijos direktorę
Reginą Arbatauskienę (el. p. kalnenu@hotmail.com, tel. 8 686 09438)

