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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS TVARKOS APRAŠAS, 

REGLAMENTUOJANTIS GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ LANKYMĄSI 

GIMNAZIJOJE LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU 

 

 

I. BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos  erdvių atvėrimu bendruomenės nariams  laisvu nuo ugdymo proceso ir 

mokinių atostogų metu siekiama sudaryti galimybę Grigiškių gimnazijos mokyklinio 

amžiaus vaikams ir jų tėveliams prasmingai ir aktyviai leisti mokinių atostogas bei 

skatinti vaikų fizinį aktyvumą, stiprinti bendruomenės ryšius (ypatingai tėvų ir vaikų).  

2. Gimnazijos bendruomenės  nariams rudens,  žiemos (Kalėdų), žiemos bei pavasario 

(Velykų) atostogų bei laisvu nuo ugdymo proceso metu bus atvertos šios gimnazijos 

erdvės:  biblioteka, sporto salė, sporto aikštynas ir stadionas.  

3. Žiemos sezono metu  šalia  mokyklos planuojama įrengti natūralią čiuožyklą. 

4. Informacija apie galimybę gimnazijos bendruomenes nariams leisti laiką  gimnazijoje 

laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu bus skelbiama interneto svetainėje,  

skelbimų lentoje Grigiškėse, asmeniškai bus informuoti mokiniai ir jų tėvai 

elektroniniame dienyne.  

5. Mokiniai ir jų tėvai gali lankytis gimnazijoje pagal parengtą grafiką. (Priedas1). 

6. Mokiniai ir jų tėvai registruojami gimnazijos lankytojų žurnale. (Priedas 2) 

 

II. GIMNAZIJOS LANKYMO TVARKA 

 

7. Už mokinių saugumą atsakingi mokinių tėvai, jeigu ateina kartu su savo vaikais. Tėvai 

registruojasi gimnazijos lankytojų žurnale.  

8. Vaikai iki 14 metų į mokyklą gali ateiti tik su tėvų sutikimu (raštišku ar pateiktu 

elektroniniame dienyne) ir registruojami  gimnazijos lankytojų žurnale jame pasirašant. 

9. Vaikai nuo 14 metų, atėję į gimnaziją, registruojami lankytojų žurnale jame pasirašant. 

10. Klasių vadovai atsakingi už mokinių supažindinimą su gimnazijos lankymo laisvu nuo 

ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarkos aprašu.  

11. Mokinius ir jų tėvus registruoja budintis.  

12. Už mokinių saugumą bibliotekoje atsako bibliotekininkė, už mokinių saugumą sporto 

salėje atsako kūno kultūros mokytojas arba budintis mokytojas, už mokinių saugumą 

fojė atsako budintis mokytojas.  

13. Laikytis gimnazijos darbo tvarkos reikalavimų 

14. Mokinių tėvai yra atsakingi už turto sugadinimą ir atlygina vaiko padarytą žalą 

gimnazijai (pagal Civilinio kodekso 6.275 str.). . 
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