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Anglų, kaip papildomos kalbos tarnyba 
 
 

Pamokų lankomumas: vadovas t÷vams 
 
Visi vaiko t÷vai supranta, kaip svarbu, kad vaikai reguliariai lankytų mokyklą ir į pamokas atvyktų laiku.  
Bet koks pamokų praleidin÷jimas trukdo mokinių švietimui ir gali baigtis tuo, kad mokiniai nebegal÷s 
pasivyti klasiokų, įgyjant žinių pagrindus. Nors mokytojai ir stengiasi pad÷ti vaikams išmokti praleistų 
pamokų medžiagą, tai jiems - papildomas darbas. Mokiniams v÷luojant, yra sutrukdoma pamokos eiga. 
Be to, mokiniai gali neišgirsti svarbios informacijos ar instrukcijų, d÷l ko jiems būna sunkiau dalyvauti 
pamokoje. 
 
 
Nedalyvavimas pamokose d÷l sveikatos ar kitų pateisinamų priežasčių 
Jei jūsų vaikas negal÷s atvykti į mokyklą d÷l sveikatos ar kitų svarbių priežasčių, jums yra svarbu 
paskambinti į mokyklą telefonu arba perduoti į mokyklą raštelį su paaiškinimu. (Savo vaiko mokykloje 
galite gauti išverstus raštelius d÷l praleistų pamokų, kuriuos reik÷tų užpildyti ir perduoti mokyklai).  
Pamokų praleidimai d÷l sveikatos ar kitų svarbių priežasčių jūsų vaiko lankomumo žurnale bus įrašyti 
kaip ‘su leidimu’. 
 
T÷vai gali taip pat neleisti vaikų į mokyklą d÷l kitų pateisinamų priežasčių, pvz., religinių švenčių, 
giminių vestuvių, laidotuvių ir kitų užuojautą keliančių šeimos įvykių. Tokie pamokų praleidimai bus 
taip pat įrašyti kaip ‘su leidimu’. T÷vai tur÷tų informuoti mokyklą apie tokius pamokų praleidimus kiek 
galint anksčiau, kad jie būtų teisingai įrašyti lankomumo žurnale. Sužinojus, kad praleistos pamokos 
buvo įrašytos su neteisinga priežastimi, v÷liau, tais pačiais mokykliniais metais, gal÷site prašyti, kad ši 
klaida būtų ištaisyta. 
 
 
Nedalyvavimas pamokose d÷l kitų išskirtinių aplinkybių 
Pamokų praleidimui d÷l kitų priežasčių leidimas bus duotas tik esant išskirtin÷ms aplinkyb÷ms.  Jei 
t÷vai nori neleisti vaiko į mokyklą iki dviejų savaičių trukm÷s laikotarpiu d÷l išskirtinių priežasčių, jie 
turi pateikti raštišką prašymą mokyklos direktoriui, kuriame turi būti paaiškinta situacija. 
 
Leidimą tokiam nedalyvavimui pamokose duoda arba jo neduoda mokyklos direktorius. Priimdamas 
savo sprendimą, jis (ji) vadovaujasi savo nuožiūra ir Vaikų ir šeimų departamento rekomendacijomis. 
Prašymai d÷l nedalyvavimo pamokose ilgiau nei dvi savaites bus perduodami Vaikų ir šeimų (švietimo) 
departamentui. 
 
 
Nedalyvavimas pamokose be leidimo 
Bet koks pamokų praleidin÷jimas ne d÷l sveikatos ar kitų pateisinamų priežasčių jūsų vaiko lankomumo 
žurnale bus įrašytas kaip ‘be leidimo’. 
 
 
Paveldo vizitai 
Paveldo vizitai vaidina svarbų vaidmenį vaiko ar jaunuolio kalbos, kultūriniame ir šeimos vystymesi. 
Tokį vizitą į savo šeimos gimtinę organizuojantys t÷vai pirmiausiai tur÷tų pasistengti tenai vykti 12 
savaičių mokyklinių atostogų (per metus) metu. Tais atvejais, kai tai neįmanoma, apie numatomą 
vaiko nedalyvavimą pamokose mokyklai reikia pranešti kiek galint anksčiau. Aptardami savo planus su 
mokykla jūs pad÷site kiek įmanoma sumažinti jūsų vaiko mokslų sutrukdymą ir įgalinsite mokyklą 
pad÷ti jums iš kelion÷s gauti pažintin÷s naudos.  Jūsų vaiko mokytojai ir Anglų, kaip papildomos kalbos, 
mokytojas gal÷s pasiūlyti, kaip jūsų vaikas gali susieti kelion÷je įgytą patirtį su mokymusi mokykloje ir 
tokiu būdu prisid÷ti prie mokyklos mokymo programos. 


