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ASMENŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS JONO LAUŽIKO KONSULTACINIO-MOKYMO
CENTRĄ MOKYTIS TVARKA
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas nustato asmenų priėmimo į Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo
centro sanatorines ir ligoninės klases tvarką (toliau – mokykla).
2. Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras, nustatydamas asmenų priėmimo į
mokyklą tvarką, vadovaujasi mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.
768, įstaigos nuostatais.
II. PRIĖMIMAS MOKYTIS
3. Asmenų priėmimo mokytis į mokyklą pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio
ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir vidurinio ugdymo
programą kriterijai:3.1. Asmenys mokosi bet kurioje Lietuvos mokykloje (vaikų darželyje,
pradinėje mokykloje, pagrindinėje mokykloje, mokykloje – daugiafunkciame centre, gimnazijoje,
specialiojo ugdymo įstaigoje) ir laikinai atvyksta gydytis į Vilniaus miesto stacionarių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų terapinius ar reabilitacijos skyrius, neturėdami galimybės lankyti
pamokų savo nuolatinėje mokykloje. Tokiu atveju, būtinas tėvų (globėjų) prašymas dėl mokinio
priėmimo į sanatorijos ar ligoninės mokyklą gydymosi laikotarpiui. Prašymą už vaiką iki 14 metų jo
vardu parašo tėvai (globėjai), veikdami išskirtinai vaiko interesų labui. Vaikas nuo 14 iki 18 metų
prašymą parašo pats, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.
3.2. Lietuvos piliečiai, laikinai gyvenantys ir besimokantys užsienyje, tačiau gydymuisi ar
reabilitacijai atvykę į Vilniaus miesto stacionarias asmens sveikatos priežiūros įstaigas.
3.3. Asmenys, kurie mokosi bet kurioje Lietuvos mokykloje ir laikinai slaugo ligonį,
besigydantį Vilniaus miesto stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
4. Mokymo ir ugdymo trukmė mokykloje:
4.1. Mokymo laikotarpis priklauso nuo asmens gydymo trukmės stacionarioje asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje ir gydytojų rekomendacijų.
4.2. Mokymo pradžia – antroji gydymo diena (jei yra gydytojo leidimas),
4.3. Mokymo pabaiga – iki išvykstant iš gydymo įstaigos.

5. Asmuo pradedamas mokyti, kai:
5.1. Gavus raštišką gydytojo ar skyriaus vedėjo leidimą;
5.2. Parengiamas direktoriaus įsakymas dėl mokinio priėmimo į mokyklą;
5.3. Mokinys įregistruojamas į Mokinių registrą.
6. Mokinių priėmimas į mokyklą vyksta kiekvieną darbo dieną visus mokslo metus.
7. Pasibaigus gydymo laikotarpiui, centras išduoda apie mokinio pasiekimus ir pažangą
laisvos formos pažymą mokinio nuolatinei mokyklai.
8. Mokykla savo interneto svetainėje ir kitose informacinėse laikmenose skelbia informaciją
apie šią priėmimo tvarką.
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