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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Juridinį užsieniečių mokinių statusą reglamentuoja LR įstatymas ,,Dėl užsieniečių 

teisinės padėties” Nr. IX-2206, priimtas 2004 m. balandžio 29 d. Remiantis juo, užsieniečiu 

laikomas asmuo, kuris nėra LR pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios nors užsienio valstybės 

pilietybę, ar neturi jokios. Lietuvoje naudojamos ir sąvokos „užsienietis“, „prieglobsčio siekiantis 

asmuo“, „pabėgėlis“. Dėl ekonominių priežasčių palikę savo šalį ir atvykę į Lietuvą asmenys 

vadinami ekonominiais migrantais (LR įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties”, 2004). Visų 

šių asmenų vaikai Lietuvos švietimo dokumentuose vadinami užsieniečių, atvykusių dirbti ar 

gyventi, vaikais. Lietuvoje gimę užsieniečių vaikai iš karto įgyja Lietuvos pilietybę, net tuomet, kai 

jų tėvai nėra Lietuvos piliečiai (LR Pilietybės įstatymas, 2002). 

2. Užsieniečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymą Vilniaus 

Aleksandro Puškino Gimnazijoje reglamentuoja šis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮSAK-789 „Dėl užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į 

Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimo“, Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo lavinimo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 bei ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais. 

4. Gimnazija užtikrina užsieniečių vaikų ugdymą, atitinkantį Švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintus 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendruosius mokymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457. 

 

II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau – 



tarptautinė bendrojo ugdymo programa), Gimnazija informuoja Švietimo skyrių. 

6. Gimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos 

dalį, pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus). 

7. Tuo atveju, jei mokinys yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą (pradinio 

ar pagrindinio ugdymo), tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, direktoriaus 

įsakymu sudaryta ir patvirtinta mokytojų komisija nustato mokinio mokymosi pasiekimų atitiktį 

mokymosi pasiekimams, numatytiems LR Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose 

programose ir teikia rekomendacijas dėl tolesnio mokinio ugdymo. 

8. Dalykų mokytojai, esant reikalui, sudaro sąlygas mokiniui pašalinti žinių spragas, 

programų skirtumus: 

8.1. organizuoja konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programos skirtumams 

pašalinti; 

8.2. sudaro teminius ugdymo planus; 

8.3. nustato atsiskaitymų tvarką; 

8.4. skiria mokinį(-ius), kuris(-ie) galėtų padėti atvykusiam mokiniui mokytis ir 

palaipsniui įsitraukti į Gimnazijos bendruomenės gyvenimą. 

9. Užsieniečių vaikams, nemokantiems valstybinės lietuvių kalbos, sudaromos sąlygos 

intensyviai jos mokytis: 

9.1. atsižvelgiant į mokinio atliktą testą kalbos žinių lygiui įvertinti, skiriami papildomi 

lietuvių kalbos užsiėmimai (pagal poreikį 1-3 valandos per savaitę); 

9.2. papildomus lietuvių kalbos užsiėmimus veda lietuvių kalbos metodinės grupės 

išrinktas mokytojas; 

9.3. mokytojas, vedantis papildomus lietuvių kalbos užsiėmimus, lietuvių kalbos ugdymo 

programą derina su lietuvių kalbos mokytojais, dėstančiais užsieniečių vaikams, parūpina mokymo 

priemones iš Gimnazijos bibliotekos fondų ir ,reikalui esant, rengia papildomas užduotis. 

III. VERTINIMAS 

 

10. Mokinių žinios vertinamos remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. rugsėjo 1d. Nr. ISAK -1800, „Mokymosi apskaita ir pasiekimų įvertinimas“: 

10.1. mokinių lietuvių kalbos mokymosi pasiekimai pažymiais nevertinami, tačiau 

fiksuojama mokinio daroma pažanga; 

10.2. pasibaigus pusmečiui, mokinio daroma pažanga fiksuojama vertinimu „įskaityta“ ar 

„neįskaityta“ 

10.3. apie mokinio ugdymo(si) pasiekimus tėvai (globėjai) informuojami elektroniniame 

dienyne. 

11. Mokinys, pasiekęs patenkinamą lietuvių valstybinės kalbos mokėjimo lygį, dalyko 

mokosi kartu su kitais bendraklasiais pagal Bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 



programas. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Užsieniečių vaikų ugdymą Gimnazijoje koordinuoja atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

13. Atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui supažindina atvykusius užsieniečius 

tėvus (globėjus) ir vaikus su šiuo Aprašu ir kitais Gimnazijos veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais. 
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