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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 

REKOMENDACIJOS DĖL MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS 

 

1. Rekomendacijos parengtos vadovaujantis: 

1.1. Vaiko teisių konvencija; 

1.2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu; 

1.3. Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

1.4. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; 

1.5. Lietuvos Respublikos įstatymu; 

1.6. Lietuvos respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2015-10-16 d. raštu 

Nr. (6.5.-2015-93)2-1254; 

1.7. 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo 

planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu 

Nr. V-459; 

1.8. 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457; 

1.9. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos ugdymo planu, patvirtintu progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 

8 d. įsakymu Nr. V1-366; 

1.10. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų 

pagrindinio ugdymo pirmos dalies programos ugdymo planu, patvirtintu progimnazijos direktoriaus 

2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V1-367; 

1.11. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Ugdymo(-si) pagal Pradinio ugdymo 

programą sutartimi; 

1.12. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Ugdymo(-si) pagal Pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį sutartimi. 



 

 

2. Atsižvelgiant į 1 punkte įvardintų dokumentų nuostatas mokinių pažintines arba poilsines 

keliones rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis. 

3. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) nesilaiko šių rekomendacijų, ir mokinys išvyksta į pažintinę 

arba poilsinę kelionę ugdymo proceso metu, tai už mokinį, jo mokymąsi ir pasiekimus tuo laikotarpiu 

atsakomybę prisiima mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

4. Išvykus į pažintinę arba poilsinę kelionę ugdymo proceso metu, praleistos pamokos klasės 

auklėtojo teisinamos vadovaujantis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos „Mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka“. 

5. Už kontrolinius, savarankiškus, projektinius ir kitus atsiskaitomuosius darbus, kurie buvo 

mokiniui esant pažintinėje arba poilsinėje kelionėje, mokinys atsiskaito bendrąja tvarka – per dvi 

savaites nuo grįžimo į mokyklą. Už atsiskaitymo laiko suderinimą su mokytoju atsakingas mokinys. 

Atsiskaitymo formą ir įvertinimo būdą parenka mokytojas. 

6. Klasių auklėtojas informuoja mokinių tėvus apie šias rekomendacijas el. paštu ir / arba el. 

dienyno žinute kiekvienų mokslo metų rugsėjo pirmą savaitę, o pirmą kartą su rekomendacijomis 

tėvai supažindinami per savaitę šioms rekomendacijoms įsigaliojus. 

7. Šios rekomendacijos taikomos nuo 2016 m. sausio 25 d. 

 

______________________ 


