Уважаемые родители, если вы желаете обучать ребёнка в семье и у вас есть
для этого все необходимые условия и возможности, в нашей прогимназии можно
оформить этот вид обучения с 1 по 8 класс по общим программам. Начало
обучения в семье с 1 сентября 2021 года.
Для этого необходимо подать просьбу и другие, указанные ниже,
документы с 15 апреля до 1 июня 2021 года.
Документы, опираясь на которые происходит оформление обучения в
семье:
„Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 504) čia galėtų būti
nuoroda į dokumentą;
„Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos
aprašas“ (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020
m. liepos 20 d. įsakymu Nr. AD1-828) nuoroda į dokumentą ir priedus (nes vienas
priedas yra prašymo pavyzdys)
Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir
dokumentus už vaiką iki 14 metų mokyklos vadovui pateikia tėvai (globėjai, rūpintojai).
Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų)
sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo
(ugdymosi) šeimoje turi būti pateikti šie dokumentai:
 tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
 užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl
ugdymosi šeimoje sąlygų;
 nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės
ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os
klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo,
fiksavimo ir vertinimo ataskaita;
 vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje
gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatyta vaiko teisių pažeidimų,
susijusių su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų
nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų,
alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) veiksmų ar neveikimo, kurie gali
turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus;
 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.

