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KRAŽIŲ GIMNAZIJA

MOKINIŲ DOKUMENTACIJOS TVARKYMO

TVARKA

Mokinio asmens bylą klasės auklėtojas užveda mokiniui atvykus į mokyklą ir pildo ją tol, 

kol mokinys mokosi mokykloje. Už bylos įrašų teisingumą, dokumentų surinkimą atsakingas 

klasės auklėtojas. 

I. Privalomi dokumentai mokinio asmens byloje:

1. Bylų segtuve turi būti mokinių sąrašas, kuriame yra nurodytas mokinio vardas, pavardė,

bylos numeris, asmens kodas, adresas ir pastabų skiltis. 

2. Bylose turi būti: 

2.1. prašymas priimti į mokyklą;

2.2. gimimo liudijimo kopija;

2.3. prašymas dėl dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) pasirinkimo;

2.4. prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo;

2.5. išsilavinimo pažymėjimų kopijos (4 kl., 8 kl., 2g kl, 4g kl. mokinių);

2.6. atsiskaitymo už vadovėlius ataskaita (2g, 4g klasių mokinių ir išeinančių iš mokyklos 

mokinių);

2.7. dokumentas, liudijantis apie mokinio išsilavinimą, pasiekimus (mokiniui atvykus iš 

kitos mokyklos);

2.8. direktoriaus įsakymai (lankomumo, pažangumo klausimais);

2.9. gimnazijos tarybos nutarimai;

2.10. pažyma su mokinio įvertinimais (grįžus iš gydymo įstaigos, sanatorijos);

2.11. kiti dokumentai, teikiantys informaciją apie mokinį (charakteristika);

2.12.  sutarties kopija.

II. Bylų suformavimo terminai:

1.   5-8 ir 1g-4g  klasių mokinių - iki rugsėjo 10 d.

2.  Naujai atvykusių mokinių - per  5 darbo dienas nuo įsakymo gavimo datos.

3.   Išvykusių mokinių byla sutvarkoma  per 2 darbo dienas nuo išvykimo dienos ir perduodama 

skyriaus vedėjui.



4. Mokslo metų pabaigoje klasės auklėtojas sutvarko mokinių asmens bylas iki

 birželio 30 d., atlikdamas būtinus įrašus apie mokymosi rezultatus.

       III. Bendri reikalavimai tvarkant mokinių bylas:

1. Visos klasės mokinių asmens bylos sudedamos į tam skirtas dokumentų dėžes pagal abėcėlę

skyriaus vedėjo kabinete.

2. Atėjus  naujam  mokiniui  į  klasę,  klasės  auklėtojui  sekretorė  išduoda  neužpildytą  formą

“Mokinio asmens byla”. 

3. Mokinio  asmens  byloje  klasės  auklėtojas  užrašo  mokinio  bylos  numerį  (bylos  numeris

sudaromas iš mokinio pavardės ir vardo pirmųjų raidžių, mokinio gimimo metų paskutinių

dviejų  skaitmenų  ir  gimimo  dienos  dviejų  skaitmenų),   vardą,  pavardę,  mokyklos

pavadinimą, priėmimo datą, užpildo mokinio anketinius duomenis, mokinio namų adresą.

Klasės auklėtojas užpildytą, sutvarkytą asmens bylą  perduoda mokyklos sekretorei. 

4. Kiekvienais  mokslo  metais  klasės  auklėtojas  užpildo  skiltį  apie  mokinio  dalyvavimą

neformaliojo švietimo veikloje už mokyklos ribų (sporto, meno mokyklose).

5. Mokinio  asmens  byloje  skiltyje  „Apdovanojimai  ir  paskatinimai“  užrašo  tik  laimėjimus

(prizines vietas), o ne dalyvavimus.

6. Kiekvienais  mokslo metais  klasės  auklėtojas,  surašęs  dalykų įvertinimus  mokiniui,  kuris

mokėsi dalyko pagal individualizuotą programą, prie pažymio parašo ,,ind“ raides.

7. Išeinant  mokiniui  iš  mokyklos,  mokinio  asmens  byloje  įrašoma,  kur  mokinys  išeina,

direktoriaus įsakymo Nr., data. Klasės auklėtojas mokinio bylą pateikia skyriaus vedėjui.

8. Gavus  asmens  bylos  kopiją  iš  mokyklos,  kurioje  mokėsi  mokinys,  asmens  bylos  kopija

įsegama į mūsų mokyklos mokinio bylą. Į atsiųstą asmens bylos kopiją klasės auklėtojas

jokių įrašų nedaro.

9. Jei mokinys išeina iš mokyklos mokslo metų eigoje, klasės auklėtojas į mokinio bylą įdeda

mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitą (iš e-dienyno).

Mokinio karjeros segtuvą klasės auklėtojas užveda mokiniui atvykus į mokyklą ir

pildo jį tol, kol mokinys mokosi mokykloje. 

IV. Mokinio karjeros segtuve sutalpinama informacija:

1. Asmeninio pobūdžio informacija. 

2. Mokymosi rezultatų analizės (paties mokinio įžvalgos, diagramos, kreivės). 

3. Apdovanojimų, padėkų kopijos. 

4. Apmąstymai/komentarai. 

5. Konkursiniai darbai, užduotys, projektai, geriausi atsiskaitomieji darbai (pats mokinys 



nusprendžia). 

6. Karjeros planai.

7. Anketos, klausimynai ir jų išvados.

8. Charakteristika (paties mokinio parašyta sau).

9. CV, motyvacinio laiško pavyzdžiai (gimtąja (1g-2g) ir užsienio kalbomis (3g-4g klasėse).

10. Prezentacijos, straipsniai, 

11. Individuali veikla – savanoriškas darbas, profesinis tobulėjimas.

12.  Socialinės veiklos apskaitos lapai (pagal pateiktą formą). 

      V. Bendri reikalavimai tvarkant mokinių karjeros segtuvus:

1. Mokinio  segtuvas  užvedamas  kiekvienam  mokiniui  atskirai,  informacija  apie  mokinį

kaupiama nuolat.

2. Mokinio segtuvai saugomi klasėje iki kol mokinys baigia mokyklą.

3. Klasės auklėtojas nerečiau, kaip kas tris  mėnesius, aptaria sukauptą informaciją su mokiniu

ir jo tėvais. 

4. Mokslo  metų  pabaigoje  klasės  auklėtojas  fiksuoja  kiekvieno  mokinio

socialinės veiklos  trukmę  ir  užpildo  reikiamą  informaciją  kurią   teikia

skyriaus vedėjui.

5. Mokinio segtuvą užveda ir tvarko klasės auklėtojas.
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PARENGĖ

Jolanta Bakutienė

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

SUDERINTA

Klasių auklėtojų metodinės grupės susirinkime 

2014 m. spalis 

SUDERINTA

Metodinės tarybos susirinkime                     

2014 m. lapkričio 4 d.


