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PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI ELEKTRĖNŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE 
TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Pašalinių asmenų lankymosi Elektrėnų pradinėje mokykloje tvarkos aprašas (toliau – 
Tvarka) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
įstatymu (Žin., 2007, Nr.80-3214, Žin., 2010, Nr. 157-7969). 

2. Pašaliniais asmenimis (toliau – asmenys) laikomi su mokykloje vykstančiu ugdymo 
procesu nesusiję žmonės, kurie tuo metu formaliai yra nepriskirti mokyklos bendruomenei 
(mokyklos bendruomenę sudaro mokiniai, jų tėvai (globėjai), mokykloje dirbantys darbuotojai) 
arba asmenys, kurių priklausomybę mokyklos bendruomenei budėtojui sunku nustatyti. 

3. Ši Tvarka apibrėžia tikslą, asmenų lankymosi mokykloje fiksavimą ir lankymosi tvarką, 
budėtojo veiksmus bei atsakomybę.  

 
II. TVARKOS TIKSLAS 

 
4. Tikslas - užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos 

apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką. 
 

III. ASMENŲ LANKYMOSI FIKSAVIMAS IR LANKYMOSI TVARKA 
 

4. Asmenys atvykę į mokyklą (iki 14 val., t. y. kol vyksta ugdymo procesas) turi 
užsiregistruoti pas budėtoją Atvykusių asmenų registracijos žurnale. 

5. Atvykusių asmenų registracijos žurnale interesantas nurodo: 
5.1. atvykimo laiką; 
5.2. savo vardą, pavardę ir pasirašo; 
5.3. tikslą/asmenį, pas kurį atvyko. 
6. Asmenys, paprašius budėtojo, įleidžiami tik pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą 

su nuotrauka. 
7. Mokinių tėvai (globėjai) į mokytojus, klasių vadovus gali kreiptis tėvų susirinkimų, Tėvų 

dienos (kai vyksta atviros pamokos) metu arba iš anksto suderinę individualaus pokalbio susitikimo 
laiką. 

8. Mokyklos administracija, socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas priima 
lankytojus darbo metu arba iš anksto suderinus susitikimo laiką. 

9. Tėvams prašant, mokytoja mokinį iš pamokos gali išleisti tik tada, jei asmeniškai pažįsta 
mokinio tėvus (globėjus). Jei mokytojas mokinio tėvų nepažįsta, paprašo tėvų kreiptis į klasės 
vadovą, socialinį pedagogą, direktoriaus pavaduotojus ar direktorių. 

10. Kiti asmenys mokinį iš pamokos gali iškviesti tik kartu su socialiniu pedagogu, 
direktoriaus pavaduotojais ar direktoriumi. 

11. Jei mokinį iškviečia policijos pareigūnai, juos lydintis mokyklos darbuotojas (klasės 
vadovas, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ar direktorius) informuoja mokinio tėvus 
(globėjus) ir dalyvauja apklausoje. 

 



III. BUDĖTOJO VEIKSMAI IR ATSAKOMYBĖ 
 

12. Budėtojas: 
12.1. vykdo registraciją visų atvykstančių asmenų Atvykusių asmenų registracijos žurnale; 
12.2. neleidžia į pamokas asmenų be mokyklos direktoriaus (nesant direktoriui - direktoriaus 

pavaduotojo) sutikimo; 
12.3. nuolat vykdo mokyklos patalpų, jos teritorijos ir prieigų stebėjimą; 
12.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją (direktorių ar direktoriaus pavaduotoją) 

apie viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus; 
12.5. vykdo kitas pareigybės apraše nurodytas funkcijas. 
13. Už veiksmų atlikimą ar neatlikimą darbuotojas atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

14. Neužsiregistravusiems asmenims po mokyklą vaikščioti draudžiama. 
15. Su Tvarka mokinių tėvai supažindinami tėvų susirinkimų metu. 
16. Tvarka skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje. 
17. Budėtojas su Tvarka supažindinamas pasirašytinai.  
18. Mokyklos vadovas (jam nesant - direktoriaus pavaduotojas ar socialinis pedagogas) 

informuoja teritorinę policijos įstaigą apie žinomus ar įtariamus smurto, prievartos, narkotikų 
platinimo, viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus. 

______________________________ 
 


