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Šis bukletas skirtas vaikų, kurie
registruoti mokykloje ar mokosi
alternatyviu būdu, suderintu su
mokykla ar vietine valdžia, tėvams.
Jis taip pat skirtas kiekvienam, kuris
prižiūri vaiką dienos metu.
Jame aiškinama Jūsų atsakomybė
užtikrinant, kad Jūsų vaikas
reguliariai lankytų mokyklą.
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Alternatyvus būdas yra mokymas, vykstantis ne įprastoje ar specializuotoje mokykloje ir
suderintas vietinės valdžios bei mokyklų atsižvelgiant į vaiko poreikius, jis gali būti taikomas
įvairiais būdais.

Kodėl svarbu, kad Jūsų vaikai
nepraleistų pamokų?
Daugelis tėvų nori, kad jų vaikams gerai
sektųsi gyvenime. Siekiant galimybių
suaugus geras išsilavinimas šiandien
svarbesnis nei bet kada. Vaikai turi tik vieną
galimybę mokytis mokykloje ir Jūsų vaiko
ateities perspektyvos gali nukentėti, jei jis
reguliariai nelanko mokyklos ar alternatyvaus
mokymo.
Jei vaikai reguliariai nelanko mokyklos, jie gali
atsilikti
nuo
dėstomos
medžiagos.
Intensyvaus mokyklos darbo metu mokykloms
sunku rasti papildomo laiko ir padėti vaikui
prisivyti.
Ir tai ne vien akademinis darbas: socialinio
mokyklos gyvenimo praleidimas, ypač
pradinėje mokykloje, gali įtakoti vaiko
gebėjimą susirasti draugų ir juos išlaikyti, o tai
itin svarbi brendimo dalis.
Taip pat jūsų vaikui bus naudingi gero
lankomumo įpročiai, susiformavę nuo
ankstyvo amžiaus, pradedant vaikų darželiu ir
pradine mokykla. Darbdaviai nori samdyti
patikimus žmones. Taigi, vaikai, kurių
mokyklos lankomumo įrašai prasti,
sunkiau gaus gerą darbą.
Punktualumas taip pat itin svarbus.
Vėlavimas į mokyklą gali labai pakenkti
Jūsų vaikui, trukdyti mokytojui ir kitiems
vaikams klasėje.
Kai kuriems tėvams gali būti sunku
priversti vaikus lankyti mokyklą.
Tyrimai rodo, kad vaikai, kurie nelanko
mokyklos, yra labiausiai pažeidžiami ir
lengvai įtraukiami į nusikalstamumą.
Vaikai, kurie praleidinėja pamokas,
dažniau daro pažeidimus nei tie, kurie
nepraleidinėja. Tyrimai taip pat rodo, kad
vidurinėse mokyklose, kuriose mokiniai
vidutiniškai praleidžia 17 ar daugiau dienų,

mažiau nei 40 proc. mokinių gauna 5 gerus
GCSE (pažymius nuo A* iki C), lyginant su
daugiau nei 90 proc. mokyklose, kuriose
mokiniai vidutiniškai praleidžia mažiau nei 8
dienas. Pradinėse mokyklose, kuriose mokiniai
vidutiniškai praleidžia 15 dienų, mažiau nei 65
proc. mokinių pasiekia gerus matematikos ir
anglų kalbos rezultatus lyginant su apie 90
proc. mokyklose, kur vidurkis yra mažiau nei 8
dienos. Daugelis tėvų nustemba, kaip
greitai jų vaikai sukaupia 15 praleistų
dienų. Kiekviena pamoka mokykloje yra
svarbi ir vaikai, kurie praleidžia pamokas,
po to sunkiai prisiveja.
Ką sako įstatymas?
Pagal įstatymą visi privalomojo
mokyklinio amžiaus vaikai (nuo 5 iki 16
metų) privalo įgyti tinkamą išsilavinimą.
Kaip tėvas (motina) Jūs privalote
užtikrinti, kad tai įvyktų, užregistruodami
savo vaiką mokykloje arba
pasirūpindami, kad jis įgytų tinkamą ir
pilną išsilavinimą kitu būdu.
Užregistravę vaikai mokykloje atsakote
už reguliarų jo lankomumą. Jei Jūsų vaikas
nereguliariai lanko mokyklą, net jei jis
praleidžia pamokas jums nežinant, vietinė
valdžia (VV) gali imtis prieš Jus teisinių
priemonių (žr. kitoje pusėje).
VV atsako už tai, kad tėvai vykdytų savo
pareigas. Tėvai atsako už tai, kad
užregistruoti jų vaikai reguliariai lankytų
pamokas ar kitą jiems parinktą mokymą.
Pateisinami praleidimai
Žinoma, pasitaikys atvejų, kai Jūsų
vaikas turės praleisti pamokas dėl ligos.
Tai yra numatyta ir vaikui susirgus turite
laikytis mokyklos nustatytų pranešimo
apie ligą procedūrų.
Vaikams taip pat gali tekti pamokų metu
apsilankyti pas gydytoją ar dantistą.

Tačiau pasistenkite, kad įprasti vizitai
pas gydytoją, pvz., dantų patikrinimas,
vyktų atostogų metu ar po pamokų.
Leidimo praleisti pamokas reikia
užklausti kaip galima anksčiau. Tik
mokykla gali suteikti teisę praleisti
pamokas.
Jei manote, kad gali prireikti pasiimti
vaiką iš mokyklos, kaip galima anksčiau
aptarkite priežastis su mokykla. Įvairios
priežastys, pvz., artimųjų netektis ar
suderintos religinės apeigos yra
pateisinama priežastis trumpalaikiam
nedalyvavimui. Nepateisinamos
priežastys pamokoms praleisti yra, pvz.,
apsipirkimas ar gimtadieniai.
Atostogos trimestro metu
Mažai tikėtina, kad Jūsų vaiko mokykla sutiks
su pamokų praleidimu dėl atostogų trimestro
metu. Atostogas trimestro metu reikš, kad
vaikai praleis svarbų laiką mokykloje – tiek
mokymuisi, tiek kitai mokyklinei veiklai. Jiems
bus sunku vėliau prisivyti.
Įstatymai nesuteikia tėvams teisės pasiimti vaikų
iš mokyklos atostogauti. Įstatymas nurodo,
kad mokykla gali suteikti iki dešimties
dienų pateisinamo pamokų praleidimo per
mokslo metus, jei:
 tėvas (motina), su kuriuo vaikas
paprastai gyvena, iš anksto kreipiasi
dėl atostogų, ir
 yra ypatingos priežastys atostogoms.
Mokykla kiekvieną prašymą nagrinėja
individualiai, atsižvelgdama į tokius veiksnius
kaip atostogų laikas ir vaiko lankomumas.
Mokyklos svarstys ilgesnį nei 10 dienų
per metus pamokų praleidimą tik
išskirtinėmis sąlygomis. Jei Jums reikia
pasiimti vaiką iš mokyklos trimestro metu:

 kaip galima greičiau ir būtinai iki atostogų
užregistruokite laiką, kai Jūsų vaiko nebus;
 niekuomet neprašykite atleisti vaiko iš
pamokų egzaminų ar testų periodu,
išskyrus išimtines aplinkybes;
 neužsakykite kelionių atostogoms trimestro
metu, kol negavote mokyklos leidimo
 nepamirškite, kad mokykla gali nesutikti
pateisinti pamokų praleidimo.
Kas atsitinka, jei mano vaikas
nelanko mokyklos reguliariai?
Pagal įstatymą Jūsų vaiko mokykla
atsakinga už VV informavimą apie prastą
lankomumą. Daugelyje VV dirba švietimo
rūpybos pareigūnai (taip pat vadinami
socialiniais švietimo darbuotojais), kurie stebi
mokyklos lankomumą ir padeda tėvams
laikytis jų įsipareigojimų.
Jei Jūsų vaikas reguliariai nelanko
mokyklos, švietimo rūpybos pareigūnas
gali jus aplankyti ar Jums parašyti.
Švietimo rūpybos pareigūnai dirba su
tėvais, spręsdami jų vaiko lankomumo
problemas. Jūsų vaiko mokykla ar VV
gali pasiūlyti Jums tėvystės sutartį. Tai
yra formali sutartis, pagal kurią mokykla ir
(arba) VV sutinka teikti Jums paramą, o
jūs sutinkate imtis tam tikrų priemonių,
siekiant pagerinti Jūsų vaiko lankomumą.
Kai kuriose srityse kiti darbuotojai, pvz.,
mokymosi vadovai ar mokyklose
dirbantys asmeniniai ryšių patarėjai taip
pat gali dirbti su Jūsų vaikais, gerinant jų
lankomumą.
Kaip tėvas (motina) Jūs darote
nusižengimą, neužtikrindami, kad
Jūsų vaikas reguliariai lankytų
mokyklą, net jei jis praleidžia pamokas
Jums nežinant. Jūs rizikuojate gauti
baudą ar patekti į teismą.

VV gali nuspręsti bausti tėvą (motiną). Jei tai
nutinka:
 Tėvai gali būti nubausti bauda iki £2.500 arba
įkalinti, jei neužtikrina, kad jų vaikai reguliariai
lankytų mokyklą.
 Teismas taip pat gali paskirti tėvystės
įpareigojimą, kuris reiškia, kad tėvai privalo
dalyvauti mokymo ir patarimų programoje,
paprastai tėvystės kursuose.
VV, mokykla ar policija vietoje teismo gali paskirti
£50 baudą. Nesumokėjus per 28 dienas ji
padidėja iki £100. Nesumokėjus paprastai
pradedamas teisminis procesas.
Vietoje teisminio tėvų persekiojimo ar
kartu su juo VV gali kreiptis mokymo
priežiūros orderio (MPO). Jis
nagrinėjamas šeimos bylų teisme. MPO
išduodamas vaikui ir suteikia VV
atsakomybę už patarimus, paramą ir
nurodymus vaikui bei jo ar jos tėvams,
užtikrinant, kad vaikas reguliariai lankytų
mokyklą. Jei tėvai nebendradarbiauja, jiems
taikomos sankcijos. Teismas taip pat gali
nurodyti VV apsvarstyti kreipimąsi dėl MPO po
teismo.
Kokio amžiaus vaikai turi
pradėti mokytis?
Vaikai pasiekia privalomą mokyklinį amžių
pirmą iš šių dienų, kuri yra jų penktąjį
gimtadienį ar po jo:
 rugpjūčio 31 d.,
 gruodžio 31 d. arba
 kovo 31 d.
Tačiau svarbu, kad Jūsų vaikai išsiugdytų
gerus reguliaraus lankomumo ir atvykimo
laiku įpročius, jei jie pradeda lankyti darželį
ar mokyklą anksčiau.

Kokio amžiaus vaikai gali palikti
mokyklą?
Pagal įstatymą privalomas švietimas visiems
vaikams
Anglijoje
baigiasi
paskutinį
penktadienį birželio mėnesį tais mokslo
metais, kai vaikas sulaukia 16.
Iki šios datos Jūsų vaikas negali palikti
mokyklos. Net jei jis anksčiau gavo
nacionalinio draudimo kortelę, įstatymas
vis dar neleidžia jam išeiti iš mokyklos ir
pradėti dirbti visą darbo dieną.
Kaip galiu padėti?
 Jei įtariate, kad Jūsų vaikas praleidžia
pamokas ar mokykloje jaučiasi
nelaimingas, kaip galima greičiau kreipkitės
į mokyklą ar VV švietimo rūpybos tarnybą ir
kartu su jais spręskite kilusias problemas.
 Įsitikinkite, jog jūsų vaikas supranta, kad jūs
nepateisinate pamokų praleidimo, tačiau
sužinokite, kokios konkrečios pamokų
nelankymo priežastys, pvz., smurtas ar
problemos su mokslu, ir aptarkite jas su
mokyklos administracija.
 Jei Jūsų vaikas serga ar nedalyvauja
pamokose dėl kitos priežasties,
praneškite mokyklai pirmąją nelankymo
dieną.
 Laikykitės mokyklos pranešimo apie
pamokų praleidimą procedūrų ir
visuomet praneškite mokyklai apie
visas dienas, kai Jūsų vaikas negali
dalyvauti pamokose.
 Įsitikinkite, kad Jūsų vaikas laiku
atvyksta į mokyklą tiek ryte, tiek po
pietų.
 Domėkitės savo vaiko mokymusi.
Paklauskite jo, kaip praleido dieną bei
girkite ir skatinkite pasiekimus mokykloje.
 Bendradarbiaukite su pagalba, pvz.,
tėvystės sutartimi, siūloma mokyklos ar
VV.

Kur galiu gauti daugiau informacijos?
Pradėkite nuo savo mokyklos ar VV
švietimo rūpybos tarnybos.

www.parentscentre.gov.uk
Informacija ir parama tėvams apie tai,
kaip padėti vaikams mokytis.

Kiti naudingi informacijos šaltiniai
išvardinti žemiau.
Švietimo konsultacijų centras (ACE –
Advisory Centre for Education)
nepriklausomos praktinės ir teisinės
konsultacijos mokymosi klausimais.
Bendroji pagalbos linija:
0808 8005793 (nuo 14 iki 17 val. darbo
dienomis) Informacija apie pašalinimus:
0808 8000327 Interneto svetainėje yra
patarimų bukletai, kuriuos galima atsisiųsti,
juose pateikiama informacija apie smurtą ir
ypatingus mokymosi poreikius:
www.ace-ed.org.uk
„ChildLine“
Nemokama konfidenciali pagalbos linija
vaikams.
Tel. 0800 1111
www.childline.org.uk
„Parentline Plus“
Nemokama visą parą veikianti
konfidenciali pagalbos linija tėvams.
Tel. 0808 800 2222
Nemokamas tekstinis telefonas
žmonėms su kalbos ar klausos
sutrikimais 0800 783 6783
www.parentlineplus.org.uk
Informaciniai lapeliai
Kursai ir praktiniai užsiėmimai
www.dfes.gov.uk/schoolattendance
Informacija apie visus pamokų
lankomumo aspektus, taip pat ir
nuorodos į aktualius teisės aktus.

Galite atsisiųsti šį leidinį adresu:
www.teachernet.gov.uk/publications
Autorių teisės „Crown“ 2007 m.

www.dfes.gov.uk/bullying
Informacija ir patarimai apie kovą su
smurtu.

Sukurta kartu su Nacionaliniu vaikų biuru ir
Nacionaliniu šeimos ir tėvystės institutu
Išleido Švietimo ir kvalifikacijos departamentas

