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Introduction: 
 
The pupils attend school to gain knowledge and to prepare for exams, 

which would help them to construct their personal and professional future 

projects. In order to achieve these goals, they must complete written and 

oral assignments assigned by their teachers, respect the content of the 

programs and consent to the knowledge monitoring procedures which are 

imposed to them. If there is any additional tasks, the pupils must complete 

written and oral assignments as well as practical ones assigned by their 

teachers at school or at home. 

 

The internal regulations of the establishment (hereinafter referred to as 

“FILV” – French international lyceum of Vilnius or “school”) are based on the 

following fundamental principles:  

- Every member of the school community, the pupils as well as the adults 

(teachers, educational personnel, pupils, parents or any other people who 

have an authorisation to bring or to pick up the pupils from school) must 

obey these rules. 

- The adults and the pupils must respect each other. 

Moreover, the adults have an obligation to show a good example. 

 

 

 

 

 

 

Įžanga : 
 

Mokiniai  lanko mokyklą turėdami tikslą įgyti žinių ir pasiruošti egzaminams, 

kurie padėtų įgyvendinti jų ateities planus tiek asmeninėje, tieks profesinėje 

srityse. Todėl jie privalo atlikti mokytojų užduodamas užduotis raštu ir 

žodžiu, taip pat laikytis nustatytos mokymo programos ir mokytojų nurodytu 

laiku atlikti skiriamas užduotis. Esant pqpildomo darbo poreikiui, mokiniai 

taip pat privalo atlikti užduotis raštu, žodžiu bei praktinius darbus mokykloje 

arba namuose, kurias jiems užduoda mokytojai. 

 

 

Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės (toliau «VTPL» - Vilnaius tarptautinis 

prancūzų licėjus arba «mokykla») pagrįstos šiais principais : 

 

- Taisyklių turi laikytis visi mokyklos bendruomenės nariai, ir mokiniai, ir 

suaugusieji (mokytojai, auklėjantysis personalas, mokiniai ir tėvai, taip pat 

tėvų pavedimu dėl jų vaikų (atvežimo ar atsiėmimo) atvykstantys asmenys). 

 

- Suaugusieji ir mokiniai privalo gerbti vieni kitus. 

Be to, suaugusiųjų pareiga yra rodyti pavyzdį. 
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1). Age and admission requirements: 

1.1 to the preschool:  

The children are admitted at the age of 2 if their state of health as well as 

their physical and psychological maturity permit them to adjust to the 

collective life.  

 

1.2 to the primary school: 

The children who have 6 years before the 31th of December of the current 

year are admitted. Before admitting a child, whose French language is not 

his mother-tongue, his level of French is evaluated.  

 

1.3 to the high school: 

The children who have 11 years before the 31th of December of the current 

year are admitted. Before admitting a child, whose French language is not 

his mother-tongue, his level of French is evaluated. 

 

1.4 to the lyceum: 

The children who have 15 years before the 31th of December of the current 

year are admitted. Before admitting a child, whose French language is not 

his mother-tongue, his level of French is evaluated. 

 

2.) Commitments: 

During the enrolment the parents must sign the following documents: school 

contract, internal regulations agreement (the parents acknowledge receiving 

and reading the document), permission to hospitalise a child in the case of 

an accident and authorisation for the outings organised by the FILV.  

It is necessary to deliver a medical certificate or a medical booklet and the 

certificate of civil liability. 

1). Amžius ir priėmimo sąlygos : 

1.1 Į ikipradinę mokyklą : 

Priimami 2 metų amžiaus vaikai, kurių sveikatos būklė ir fizinė bei 

psichologinė branda leidžia vaikui prisitaikyti prie gyvenimo kolektyve. 

 

 

1.2 Į pradinę mokyklą : 

Priimami vaikai, kuriems iki einamųjų metų gruodžio 31 d. sukanka 6 metai. 

Prieš priimant į mokyklą vaiką, kuriam prancūzų kalba nėra gimtoji, yra 

nustatomas jo prancūzų kalbos mokėjimo lygis. 

 

1.3 Į koledžą : 

Priimami vaikai, kuriems iki einamųjų metų gruodžio 31 d. sukanka 11 metų. 

Prieš priimant į mokyklą vaiką, kuriam prancūzų kalba nėra gimtoji, yra 

nustatomas jo prancūzų kalbos mokėjimo lygis. 

 

1.4 Į licėjų : 

Priimami vaikai, kuriems iki einamųjų metų gruodžio 31 d. sukanka 15 metų. 

Prieš priimant į mokyklą vaiką, kuriam prancūzų kalba nėra gimtoji, yra 

nustatomas jo prancūzų kalbos mokėjimo lygis. 

 

2). Įsipareigojimai : 

Užrašydami vaiką į VTPL tėvai pasirašo šiuos dokumentus: sutartį su VTPL, 

VTPL vidaus tvarkos taisykles (pasirašoma susipažinimo šaknelė), leidimą 

pristatyti vaiką į gydymo įstaigą įvykus nelaimingam atsitikimui ir leidimą 

vaikui dalyvauti VTPL organizuojamose išvykose. 

Būtina pateikti mokinio sveikatos pažymą arba mokinio sveikatos raidos 

istoriją ir civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją. 
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The parents must fill a form giving all the necessary information about a 

child and deliver it on the arrival to the FILV. This information should be 

updated every school year. 

If an address or a telephone number of the parents changes the FILV must 

be informed immediately so it could contact the family at any moment of the 

day. 

 

3). Attendance and educational duties  

3.1. The enrolment in the FILV commits a family to make sure that their 

child will regularly attend the school.  

Every absence of a child must be justified in writing. 

In the case of an irregular and unjustified nonattendance, a child could be 

eliminated from the school list. 

The parents commit to take all the necessary measures to ensure a 

successful learning of their child. 

 

 

3.2. Timetables: 

Preschool: 

 Gathering in the classes Lessons begin Lessons end 

Morning 8h20 8h30 11h30 

Afternoon 12h20 12h30 15h00 

 

Primary school : 

 

 Gathering in the classes Lessons begin Lessons end 

Morning 8h20 8h30 12hCP/CM1/2) 

Tėvai turi užpildyti  dokumentą dėl vaiko atsiėmimo iš VTPL, kuris yra 

atnaujinamas kiekvienais mokslo metais. 

 

Jeigu keičiasi tėvų adresas ar telefono numeris, VTPL turi būti kuo skubiau 

informuotas apie pasikeitimus, kad esant reikalui bet kuriuo metu galėtų 

susisiekti su šeima. 

 

3). Lankymas ir pareigos VTPL : 

3.1. Užrašymas į VTPL įpareigoja šeimą užtikrinti, kad vaikas reguliariai 

lankys mokyklą. 

Kiekviena į VTPL užrašyto vaiko praleista diena mokykloje turi būti 

pateisinama pristačius pažymą. 

Kartojantis mokyklos nelankymui be pateisinamos priežasties, vaikas gali 

būti išbrauktas iš mokinių sąrašo. 

Tėvai įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių tam, kad būtų užtikrintas 

sėkmingas jų vaiko mokymasis. 

 

3.2. tvarkaraščiai : 

Ikipradinė mokykla : 

 Renkasi į klases Pamokų pradžia Pamokų pabaiga 

Ryte 8 :20 8 :30 11 :30 

Po pietų 12 :20 12 :30 15 :00 

 

Pradinė mokykla: 

 

 Renkasi į klases Pamokų pradžia Pamokų pabaiga 

Ryte 8 :20 8 :30 12:00(CP/CM1/2) 

http://www.lifv.lt/


 

INTERNAL REGULATIONS 2016-2017 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 2016-2017 
 

 

 

4/12 
 

Etablissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale     I     Silo gatve 13     I     LT103017 Vilnius     I     Tél. : + (370) 52 76 91 32     I     Fax : + (33) 52 76 91 32     I     www.lifv.lt  
 

12h30 (CE1/2) 

Afternoon 12h50 (CP/CM1/2) 

13h20 (CE1/2) 

13h (CP/CM1/2) 

13h30 (CE1/2) 

15h00 

 

Beginning and ending of the classes in high school and in lyceum depend 

on the timetable of each class. 

The pupils of lyceum (seconde, première and terminale classes) can leave 

the establishment during the lunch-hour on their own responsibility 

(between 12h and 13h) and with written authorisation of their parents. The 

FILV is not responsible for the pupils when they are outside the school area. 

The timetables must be respected in order to ensure a good conduct of the 

activities. The doors of the FILV close 10 min after the beginning of the 

lessons. 

 

The parents must pick up their children from CP classes at the end of the 

school or ensure that they are under surveillance of an adult during the 

preparation of homework or during the after-school activities (surveillance 

group or cluster). The pupils must remain at the school during the classes 

and they can leave only when their parents (or one of them) or another 

adult with a written authorisation of the parents come to pick them up. 

 

3.3. Nonattendance and lateness  

We ask the parents to inform the secretariat of the FILV the same morning if 

their child is absent or late. The parents will have to provide a proof of 

absence (medical certificate) when their child comes back to the school. 

The parents must inform the FILV in writing if their child suffers from a 

contagious disease and provide all the necessary information about it.  

Every parent, who determins that his child is sick (vomits or has a feaver) in 

12h30 (CE1/2) 

Po pietų 12 :50 (CP/CM1/2) 

13 :20 (CE1/2) 

13:00(CP/CM1/2) 

13:30 (CE1/2) 

15 :00 

 

Koledže ir licėjuje pamokų pradžia ir pabaiga keičiasi priklausomai nuo 

kiekvienos klasės pamokų tvarkaraščio. 

Licėjuje besimokantys mokiniai (seconde, première ir terminale klasės) turi 

teisę savo atsakomybe palikti mokyklos teritoriją pietų pertraukos metu (tarp 

12 val. ir 13 val.) tik esant raštiškam jų tėvų leidimui. VTPL neatsako už 

mokinius, kai jie yra už mokyklos teritorijos ribų. 

Kad būtų užtikrinta gera visų pamokų seka ir veikla, yra būtina laikytis VTPL 

darbo grafiko. VTPL durys užrakinamos praėjus 10 min nuo pamokų 

pradžios. 

 

Nuo CP klasės tėvai privalo paimti iš mokyklos savo vaikus, pasibaigus 

pamokoms, arba pasirūpinti, kad jų vaikai liktų suaugusiųjų priežiūroje ruošti 

namų darbų arba popamokinėje veikloje (priežiūros grupė arba būrelis). 

Mokiniai privalo likti mokykloje pamokų metu ir gali išvykti iš pamokų tik kai 

vaiką pasiima patys tėvai (vienas iš jų) arba su rašytiniu tėvų leidimu kitas 

suaugęs asmuo. 

 

3.3. Nelankymas ir vėlavimas : 

Jei vaikas neatvyks arba vėluos, prašome tėvų apie tai pranešti VTPL 

administracijai tą patį rytą. Grįžus mokiniui į mokyklą tėvai turės pristatyti 

praleistas pamokas pateisinantį raštą (sveikatos priežiūros įstaigos 

pažymą). 

Mokiniui susirgus užkrečiama liga, tėvai turi apie tai raštu pranešti VTPL bei 

skubiai pateikti informaciją apie susirgimą. 

http://www.lifv.lt/
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the morning, should keep him at home in order to avoid any possible 

complications and due to the fact that the FILV is unequipped to receive any 

sick people. 

 

3.4 The school year calendar (dates of the holidays) is given to the families 

in the beginning of every school year. There will be no authorisation for 

nonattendance such as early leaving for the holidays or for the weekend, 

starting from the primary school, except exceptional cases. 

 

4). School life: 

4.1. Every child and every adult must respect each other, the premises and 

the property of the FILV. The pupils should be polite and kind with the 

teachers as well as with their friends. The pupils and their families must not 

use any gestures, actions or words that could offence the FILV or the 

employers, and they should treat other pupils and their families with respect. 

Usage of French language inside the FILV is an obligation, for the sake of 

the children the school breaks are the only exception. 

The children must participate in every activity. A dispensation for physical 

education lessons can be obtained only with a medical certificate.  

The FILV provides a certain number of textbooks and other materials. The 

pupils and their families should preserve them and protect them from 

damaging. The textbooks and the exercise books should be covered and 

they must have a label with child’s name, surname and class number. Every 

loss / deterioration will have to be repaid or replaced. The parents must 

check and renovate any other school material (pens, rubbers, felt-tips, 

pencils, etc.) 

 

4.2 Physical education lessons: a presence in the lesson is a school 

Kad būtų išvengta galimų komplikacijų, taip pat dėl to, kad VTPL 

nepritaikytas ligonių priėmimui, kiekvienas tėvas, iš ryto pastebėjęs, kad jų 

vaikas serga (vemia, karščiuoja, kt.), turi neleisti jo į mokyklą. 

 

3.4. Mokslo metų kalendorius (atostogų datos) pateikiamas tėvams 

kiekvienų mokslo metų pradžioje.  VTPL mokiniams nebus suteikiamas joks 

leidimas nelankyti mokyklos mokslo metų metu išskyrus ypatingus atvejus. 

  

 

4). Mokyklinis gyvenimas :  

4.1 Kiekvienas mokinys, tėvas, mokytojas privalo gerbti vienas kitą, saugoti 

ir tausoti VTPL patalpas ir turtą. 

Vaikai turi būti mandagūs ir malonūs su mokytojais ir savo draugais. Vaikai 

ir jų šeimos neturėtų naudoti veiksmų ar žodžių kurie įžeistų mokyklos 

darbuotojus, draugus bei jų šeimas. 

VTPL viduje vaikų labui yra privalomas prancūzų kalbos vartojimas, 

išskyrus pertraukų metu. 

Vaikas privalo dalyvauti visose pamokose. Mokinys atleidžiamas nuo fizinio 

lavinimo pamokų tik pristačius gydytojo pažymą. 

VTPL įsipareigoja aprūpinti vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis. 

Vaikai ir tėvai įpareigojami juos saugoti ir negadinti. Vadovėliai ir sąsiuviniai 

turi būti aplenkti, ant jų reikia užrašyti vaiko vardą ir klasę. Praradus ar 

sugadinus vadovėlį, reikia jį nupirkti arba padengti išlaidas. Kitas mokymo 

priemones (rašiklius, trintukus,  flomasterius, pieštukus ir kt.) privalo nupirkti 

bei užtikrinti jų atsargas tėvai. 

 

 

4.2 Fizinio lavinimo pamokos: dalyvavimas pamokoje yra privalomas ir 
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INTERNAL REGULATIONS 2016-2017 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 2016-2017 
 

 

 

6/12 
 

Etablissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale     I     Silo gatve 13     I     LT103017 Vilnius     I     Tél. : + (370) 52 76 91 32     I     Fax : + (33) 52 76 91 32     I     www.lifv.lt  
 

obligation and a medical certificate cannot discharge the pupils from a   

participation. A dispensation from the physical education lessons (or an 

authorisation to absent the lesson) is an exceptional administrative act. It 

can be proposed only by the director of the establishment, after consulting a 

teacher of physical education, and only if there is no other possible 

adaptation. This authorisation is temporary, except for the cases, when a 

pupil provides a medical certificate, which determines a total disability to 

attend physical education lessons during the current school year. Finally, an 

outfit adapted to the physical education lessons is necessary for hygiene 

purposes.  

 

4.3 Communication:  

The communication between the families and the school is effectuated by 

electronical means and/or by a notebook of correspondence. We ask the 

families to follow regularly the information given in the notebook, to give 

their opinions and to note information that they would like to share with the 

school. The teachers should respond after the words addressed to them by 

the parents. 

The parents are invited to meet the teachers of their children after arranging 

a meeting in advance.  

All the collective requests of the parents should be addressed to the 

representatives of the parents of the pupils elected by the School Counsel, 

who could inform the director of the establishment at any moment. 

 

5.) Usage of the premises, hygiene, security: 

The FILV commits to take all the necessary measures in order to maintain 

the school’s hygiene and cleanness. 

It is strictly forbidden to smoke in the premises of the FILV. 

gydytojo pažyma neatleidžia nuo dalyvavimo pamokoje. Atleidimas nuo 

fizinio lavinimo pamokos (arba  suteiktas leidimas nedalyvauti pamokoje) 

galimas tik išskirtiniais atvejais, administracijai leidus. Atleidimas galimas 

direktoriaus siūlymu, pasitarus su fizinio lavinimo mokytoju ir tik tuo atveju, 

jei pamokos užduočių neįmanoma pritaikyti individualiai. Šis atleidimas nuo 

pamokos yra laikinas, išskyrus tuos atvejus, kai mokinys pristato gydytojo 

pažymą, kurioje nurodyta, kad mokinys negali lankyti pamokų einamaisiais 

mokslo metais. 

 

 

 

4.3 Bendravimas : mokyklos ir mokinių tėvų bendravimas vyksta 

elektroniniu būdu ir/arba per korespondencijos sąsiuvinį. Tėvų prašome 

reguliariai domėtis, kas parašyta  korespondencijos sąsiuvinyje, perskaičius 

informaciją, po ja pasirašyti, taip pat prašome į  šį sąsiuvinį rašyti 

informaciją, kurią norite perduoti mokyklai. Mokytojai turi pasirašyti po tėvų 

parašyta informacija. 

Pageidautina, kad tėvai, norintys susitikti su mokytojais, iš anksto susitartų 

dėl susitikimo. 

Tėvai, turintys kokį nors kolektyvinį prašymą, privalo jį perduoti į Pradinės 

mokyklos tarybą ir į Mokyklos tarybą išrinktiems tėvų atstovams, kurie bet 

kuriuo metu apie tai gali informuoti įstaigos vadovą.  

 

 

5). Patalpų naudojimas, higiena, saugumas :  

VTPL įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, kad mokyklos patalpos 

būtų visada švarios ir tvarkingos. 

Yra griežtai draudžiama rūkyti VTPL patalpose ir teritorijoje. 

http://www.lifv.lt/
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The teachers and the auxiliary staff are not authorised to give any 

medications to the children, except the convention written between the 

family and the FILV. 

If a child has a chronic illness or an allergy, a Project of Special Needs is 

established which permits to define the following conduct in the case of an 

allergy crisis or specific symptoms.  

In all other cases, none of the medications can be brought to the FILV. 

 

5.1 Objects that are dangerous and harmful to the general discipline, as 

well as objects that could invoke a rivalry, are potentially dangerous and can 

provoke the deteriorations or put the children in danger, such as the 

medications, the chewing-gums, the toys, etc., are forbidden in the 

premises of the school. 

We recommend that families do not give their children any valuable objects 

(games, mobile phones, clothes, money, jewellery, watches, etc.). 

The FILV is not responsible for these objects that were brought to school. 

The number of toys brought by the pupils must be limited: the toys that are 

too big and there are too much of them, will not be accepted. 

 

The usage of mobile phones is authorised only under certain 

conditions. The calls are forbidden and only texting messages is 

permitted in the corridors. There are special zones for making the 

calls. The telephones must be switched off before entering the class 

room. 

 

The educational personnel can ask the parents to supply all the necessary 

things for the personal use of the child (e.g.: slippers, photos, towel, etc.) 

 

Pedagogų kolektyvas ir pagalbinis personalas neturi teisės duoti vaikams 

jokių vaistų, išskyrus tuos atvejus, jei tarp tėvų ir VTPL yra raštiškas 

susitarimas.  

Tuo atveju, jei vaikas yra alergiškas ar turi chroniškų ligų, tėvai turi pateikti 

informaciją raštu apie specialius vaiko poreikius, bei priemones, kurių VTPL 

personalas galėtų imtis pasireškus ligos požymiams. Visais kitais atvejais, 

atnešti vaistus į VTPL draudžiama. 

 

5.1 VTPL yra draudžiami pavojingi arba galintys pakenkti bendrai disciplinai 

daiktai, sukeliantys rungtyniavimą daiktai, potencialiai pavojingi ir galintys ką 

nors sugadinti daiktai, galintys pakenkti vaikui daiktai : vaistai, kramtomoji 

guma, žaisliukai, ir kt… 

Patariame tėvams neleisti vaikams atsinešti į mokyklą vertingų daiktų 

(žaidimų, mobiliųjų telefonų, rūbų, pinigų, papuošalų, laikrodžių ir kt…). 

VTPL neatsako už atsineštus į mokyklą išvardintus daiktus. 

Žaislų skaičius, kuriuos mokiniai atsineša į mokyklą, turi būti ribotas : 

neleistina atsinešti labai didelių ir labai daug žaislų. 

 

 

Mobiliųjų telefonų naudojimas leidžiamas tik išskirtiniais atvejais. 

Koridoriuose skambučiai yra uždrausti, leidžiamas tik trumposios 

žinutės siuntimas. Nustatytos tam tikros zonos, kuriose galite 

skambinti. Prieš įeinant į klasę mobilieji telefonai privalo būti 

išjungiami. 

 

Pedagogų kolektyvas gali prašyti tėvų aprūpinti vaikus tam tikrais daiktais, 

skirtais pačių vaikų naudojimui (šlepetės, nuotraukos, rankšluostis ir kt.). 

 

http://www.lifv.lt/


 

INTERNAL REGULATIONS 2016-2017 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 2016-2017 
 

 

 

8/12 
 

Etablissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale     I     Silo gatve 13     I     LT103017 Vilnius     I     Tél. : + (370) 52 76 91 32     I     Fax : + (33) 52 76 91 32     I     www.lifv.lt  
 

 

5.2 Security : 

In order to guarantee the security during the fire, the FILV operates under 

the local laws: the following exercise “The security plan” is being organised 

at least two times in the school year. The Individual Plan of Implementation 

Security (IPIS) provides guidance and procedures necessary to be applied 

in the case of a major risk. The IPIS is regularly updated.  

 

5.3 Canteen :  

There are a range of regulations in the canteen, which were formed in 

September by a group of people: the person responsible for the after-school 

activities, the teachers and the animators responsible for the surveillance of 

the children.  

The children who bring their own meals eat at the table separated from the 

pupils eating the meals made by a provider of the establishment for obvious 

hygiene purposes.  

 

6) Application of internal regulations 

Internal regulations are applied to all the FILV and they will come into force 

every school year during the first Counsel of the Establishment. The pupils 

get acquainted with them in the class during pedagogical activities adapted 

to their age.  In order to apply these internal regulations to the pupils, the 

certain measures can be pronounced by an adult of the FILV. There are 

three types of these measures: 

- Prevention measures (e.g. confiscation of a dangerous object), 

- Reparation measures (e.g. I clean what I dirtied), 

- Support measures (e.g. homework, exercises, revisions). 

All the measures must be individual, reasonable, explained to the pupil and 

 

5.2 Saugumas : siekdamas užtikrinti saugumą gaisro metu, VTPL, 

vadovaudamasi vietiniais įstatymais, mažiausiai du kartus per mokslo metus 

pagal « priešgaisrinės saugos planą » organizuoja pratybas. Sudarytas 

« Saugumo planas » numato priemones, kurias reikia taikyti iškilus pavojui.  

VTPL  saugos taisykliu planas yra nuolat atnaujinamas. 

 

 

5.3 Valgykla :  

Valgykloje galioja specialios taisyklės, kurios buvo sudarytos rugsėjo 

mėnesį bendru už popamokinę veiklą atsakingo asmens, mokytojų, vaikus 

prižiūrinčių padėjėjų ir vaikų sutarimu. 

Vaikai, atsinešantys savo maistą, dėl akivaizdžių su higiena susijusių 

priežasčių valgo prie atskiro stalo, atskirai nuo vaikų, valgančių mokyklos 

maisto tiekėjo tiekiamą maistą.  

 

 

6). Vidaus tvarkos taisyklių taikymas : 

 Šios taisyklės taikomos visam VTPL, jos bus patvirtintos kiekvienų mokslo 

metų pirmo Mokyklos tarybos susirinkimo metu. Mokiniai su jomis 

susipažins klasėje, per įvairius jų amžiaus grupei pritaikytus užsiėmimus. 

Siekiant užtikrinti, kad mokiniai laikytųsi šių vidaus tvarkos taisyklių, VTPL 

darbuotojai gali imtis tam tikrų priemonių ; jos yra trijų rūšių : 

 

- saugumo (pvz : pavojingo daikto konfiskavimas), 

- sutaisymo (pvz : aš nuvalau, ką išpurvinau), 

- pagalbos (pvz : darant namų darbus, pratimus, kartojant). 

Bet kokios priemonės taikymas turi būti individualus, motyvuotas, 
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they must respect the contradictory principle (everyone should be able to 

express his point of view, to explain away and to defend himself). 

 

6.1 Remarks, punishment: 

In the case of irregularity, the remarks and the punishment can be 

pronounced by the people responsible for the surveillance, the teachers and 

the administration, regarding a pupil’s age, the gravity of the facts and the 

context: 

- Verbal remark; 

- Punishment: 

- Displacing a pupil outside the class (to another class, to the office of 

administration), 

- Assigning an additional homework, 

- Assigning a community service accompanied by an adult to repair or 

to compensate a loss. 

- The detention after class under the surveillance of an adult for doing 

additional assignments in the high school and in the lyceum 

 

6.2 Sanctions: the disciplinary sanctions are pronounced in writing by the 

director of the FILV and they will be notified in the school file of a pupil. 

There can be: 

- a warning send by post which informs the family about the irregularities; 

-  an expulsion / inclusion (expulsion from the class for one day; the pupil is 

admitted to another class and continues to study); 

- an expulsion from the establishment on a temporary basis (from 1 to 8 

days) if there was a serious fault or repetitive warnings; 

- in an extreme case, the director of the FILV can exclude a pupil from the 

establishment for more than 8 days or definitively. For making this sort of 

paaiškintas mokiniui. Taip pat turi būti gerbiama kito nuomonė (kiekvienas 

privalo turėti galimybę išreikšti savo nuomonę, pasiaiškinti ir apsiginti).   

 

6.1 Pastabos, bausmės : 

Taisyklių nesilaikymo atveju, atsižvelgiant į mokinio amžių, į atliktų veiksmų 

sunkumą ir aplinkybes, budintis personalas, mokytojai ir administracijos 

darbuotojai gali pareikšti pastabas arba skirti bausmes : 

- žodinę pastabą ; 

- bausmę :   

- paprašyti vaiką išeiti iš savo klasės (į kitą klasę arba į administracijos 

kabinetą), 

- duoti papildomų namų darbų ; 

- viešąjį darbą, vadovaujamą suaugusiojo, siekiant kažką sutaisyti ar 

kompensuoti. 

-          Koledže ir licėjuje palikimas po pamokų bei papildomų užduočių 

atlikimas, prižiūrint suaugusiajam. 

 

 

6.2 Sankcijos : VTPL vadovas raštu pateiks drausmines sankcijas, šie raštai 

bus laikomi mokinio asmens byloje, tai gali būti : 

- įspėjimas šeimai informaciniu laišku, kuriame informuojama apie taisyklių 

nesilaikymą; 

- pašalinimas/išskyrimas (vaikas pašalinamas iš klasės dienai, jis turi 

mokytis kartu su kita klase) 

-  laikinas pašalinimas (nuo 1 iki 8 dienų), jei padarytas rimtas nusižengimas 

arba jei kartojasi įspėjimai. 

- Kraštutiniais atvejais VTPL vadovas gali pašalinti mokinį iš mokyklos 

ilgesniam nei 8 dienų laikotarpiui arba net visam lakui. Prieš priimant šį 
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decision, the Counsel of the Teachers is convoked to evaluate the gravity of 

behaviour of a pupil and its consequences. If a definitive expulsion is 

pronounced, the parents have a possibility to approach the director of the 

FILV and the Councillor of the Cultural services of the French Embassy. 

 

In the high school and in the lyceum a Counsel of discipline is convoked to 

deal with the gravest cases (verbal or physical violence towards a member 

of the personnel of the FILV committed by a pupil; heavy offence towards a 

member of the personnel or towards another pupil). 

 

The Counsel of discipline consists of the director of the FILV (chairman of 

the Counsel), the director of administration, the accountant of the FILV, the 

responsible for the school life, 3 representatives of the personnel and 3 

representatives of the school community (2 parents of the pupils and one 

pupil). 

The Counsel of discipline is convoked by the director of the FILV and it 

addresses a pupil’s family in 8 days after committing the fault. The Counsel 

of discipline must respect three fundamental principles: 

- The principal of legality of the sanctions (which should be 

determined in the internal regulations), 

- The principal of contradictory (as stated above), 

- The principal of individualisation and proportionality of the sanction 

(each sanction must be individual, graduated and should not exceed 

the committed precedent). 

 

7). Responsibility: 

The school life of a pupil consists of several different stages within the FILV. 

The teacher is responsible for a pupil during the school time: during the 

sprendimą yra sušaukiama Mokytojų taryba, kuri turi įvertinti poelgių ir jų 

pasekmių rimtumą. Jei priimamas sprendimas visam laikui pašalinti mokinį 

iš VTPL, tėvai turi galimybę kreiptis į VTPL vadovą bei į Prancūzijos 

ambasados patarėją kultūros klausimais. 

 

Koledže ir licėjuje drausmės komisija šaukiama įvykdžius nusižengimą 

(mokiniui panaudojus žodinį ar fizinį smurtą/prievartą prieš VTPL 

daruotojus ; įvykdytas sunkus nusižengimas prieš darbuotoją ar kitą mokinį). 

 

 

Drausmės komisiją sudaro VTPL direktorius (komisijos pirmininkas), VTPL 

finansų ir administracijos direktorius, asmuo atsakingas už popamokinę 

veiklą, 3 personalo atstovai ir 3 mokyklos bendruomenės nariai (2 mokinių 

tėvai ir 1 moksleivis). 

Drausmės komisiją sušaukia VTPL vadovas, kuris išsiunčia nusižengusio 

mokinio tėvams šaukimą, ne vėliau nei per 8 d. nuo nusižengimo. 

Drausmės komisija privalo vadovautis 3 pagrindinėmis nuostatomis : 

- Nuobaudų legalumo principas (nuobaudos turi būti nurodytos vidaus 

tvarkos taisyklėse), 

- Kito nuomonės paisymas (žr. Aukščiau) 

- Individualaus nagrinėjimo ir atitinkamos nuobaudos skyrimo 

principas (nuobauda turi būti skirta konkrečiam asmeniui ir atitikti 

nusižengimo lygį) 

 

 

7). Atsakomybė : 

Mokinio praleidžiamas laikas VTPL apibrėžiamas padalinant visą laiką į 

kelis etapus. 
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lessons and the morning break as it is defined in the timetable.  

 

The animators and the educational assistants are responsible for the pupils 

during the after-school activities (kindergarten from morning until evening), 

people responsible for other activities and clusters within the FILV are 

responsible for the pupils as well. People who come from outside to lead 

their activities and clusters must pick up the children (and afterwards bring 

them back) from the school to the FILV’s animators. 

 

When a parent or an adult with an authorisation (given by the parents in 

writing) comes to pick up a child, he must notify an employer of the FILV, 

who is in charge for surveillance at that moment. At this point, an adult who 

came to pick up a child becomes responsible for him. When a parent or 

another person (an adult with an authorisation) accompanies a child to the 

school, he is responsible for him until a child enters the classroom (or 

kindergarten) and an employer welcomes him. 

If the parents request and a child has already 7 years, he can leave the 

school on his own responsibility (without parents or any other adult). The 

FILV is not responsible for the children who leave the school on their own 

responsibility upon request of their parents. 

The FILV takes all responsability for the children during organised outings 

outside the school.  

The FILV stops being responsible for a child, when an adult with an 

authorisation comes to pick him up and notifies an employer of the FILV, 

who is in charge for the surveillance at that moment. 

 

All the persons coming to the FILV must indicate the purpose of their arrival 

to the establishment. If a person comes to the school with other purposes 

Pamokų metu už mokinį atsakingas yra mokytojas : tai yra per pamokas ir 

rytinę pertrauką, nurodytą klasės tvarkaraštyje. 

Popamokinės veiklos metu už mokinį yra atsakingos mokytojų padėjėjos 

(rytinė ir vakarinė priežiūros grupės), taip pat asmenys siūlantys būrelius ar 

kitą popamokinę veiklą   VTPL patalpose.  

Asmenys, siūlantys būrelius ir kitą popamokinę veiklą, privalo palydėti 

vaikus į savo būrelius, o paskui juos atgal nuvesti į priežiūros grupę VTPL 

darbuotojai. 

 

Kai tėvas ar mokinio tėvų raštu įgaliotas suaugęs asmuo ateina paimti vaiko 

iš VTPL, jis privalo apie tai informuoti VTPL darbuotoją, atsakingą tuo metu 

už vaiko priežiūrą. Už moksleivį visą atsakomybę iš VTPL prisiima asmuo, 

pasiėmęs vaiką. Vaiką į pamokas mokykloje lydintys asmenys (tėvai ar 

įgaliotas asmuo) už jį yra atsakingi iki tol, kol vaikas atvyksta į klasės 

patalpas ir mokytojas jį priima į klasę.  

 

Esant tėvų prašymui raštu, VTPL leis vaikui nuo 7 metų vienam (be tėvų ar 

kitų suaugusiųjų priežiūros) palikti mokyklos teritoriją po pamokų. VTPL 

neprisiima atsakomybės ir neatsako už vaikus, kurie tėvų prašymu palieka 

mokyklos teritoriją po pamokų. 

TVPL yra atsakingas už vaikus jos organizuojamų išvykų už mokyklos ribų 

metu. 

VTPL atsakomybė už vaiką baigiasi, kai įgaliotas suaugęs asmuo atvyksta 

paimti vaiko iš mokyklos ir informuoja apie tai  VTPL darbuotoją, atsakingą 

tuo metu už vaiko priežiūrą.  

 

Visi atvykstantys į VTPL asmenys privalo deklaruoti savo atvykimo tikslą. 

Atvykus kitu nei pasiimti iš mokyklos vaiką tikslu, kuris iš anksto nebuvo 
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and has not arranged an appointment in advanced, he could be forbidden to 

enter the school area.  

A person who comes to the school to pick up a child, cannot stay inside the 

school for other purposes. In this case, he can be asked to leave the 

establishment. 

If a person comes to the FILV to pick up a child and is accompanied by 

another child, he takes full responsibility for the latter. 

 

7.1 Teacher’s responsability: 

The teacher has a full pedagogical responsibility towards the organisation 

and the persecution of the school’s activities. 

The teacher completes precisely the goals, defined in the programs of the 

Ministry of National Education in France. However, he can freely choose the 

themes for activities, the learning techniques and the material needed to 

achieve these goals. 

The evaluations of the children can be seen on the electronical diary 

Livreval (the parents can open it on the school’s website with a personal 

code provided by the teacher) and they are presented to the parents five 

times in a year so that they could electronically sign it.  

 

7.2 Director’s responsibility: 

The director is responsible for a good functioning of the FILV and he takes 

all the measures to guarantee the security of the pupils.  

The director guarantees the effectuation of the programs and the teaching. 

The director is the intermediator between French and Lithuanian authorities 

and the families. 

The internal regulations can be found on the FILV’s website and they are 

given to every family during the enrolment in the school. 

suderintas su mokyklos administracija, asmuo gali būti neįleistas į VTPL 

patalpas ar teritoriją.  

Atvykęs į VTPL tikslu pasiimti vaiką, asmuo negali būti mokyklos patalpose 

kitu tikslu. Tai pastebėjus, tokie asmenys gali būti paprašyti pasišalinti iš 

VTPL. 

Jei asmuo atvyko į VTPL pasiimti vaiko su kitu nepilnamečiu vaiku, tai šis 

asmuo visiškai atsako už kiekvieną su juo atvykusį vaiką.  

 

7.1 Mokytojo atsakomybė : 

Mokytojas prisiima visišką pedagoginę atsakomybę – pilnai atsako už 

mokyklinės veiklos organizavimą ir vykdymą. 

Mokytojas pildo tikslius mokyklos planus, parengtus pagal Prancūzijos 

nacionalinio švietimo programą, bet jam paliekama teisė pasirinkti veiklos 

temą, mokymo techniką ir reikalingą medžiagą. 

Vaikų įvertinimai yra pateikiami elektroniniame dienyne Livreval penkis 

kartus per mokslo metus (prie dienyno galima prisijungti per VTPL tinklalapį, 

įvedus iš mokytojo gautus prisijungimo kodus). Tėvai susipažinę su 

įvertinimais privalo juos pasirašyti el. būdu. 

 

 

7.2 Direktoriaus atsakomybė :  

Direktorius atsako už gerą mokyklos funkcionavimą ir imasi visų priemonių, 

kad būtų užtikrintas mokinių saugumas. 

Direktorius garantuoja programų ir mokymo įgyvendinimą. 

Direktorius yra tarpininkas tarp prancūzų ir lietuvių valdžios institucijų ir 

šeimų. 

VTPL vidaus tvarkos taisyklės yra skelbiamos tinklalapyje ir įteikiamos 

asmeniškai tėvams, vaiko užrašymo į VTPL metu. 
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One of the exemplars is signed by the parents and kept in the FILV. 

 

The internal regulations are displayed on the official board in the FILV. The 

parents should read carefully a current version of this document. 

The director is in charge for its application. 

 

The enrolment in the FILV is equal to the acceptance of the internal 

regulations. 

The internal regulations are applied to the employers, the parents and the 

pupils of the FILV. 

 

Gilles DERVIEUX  

Director                                                                        

 

 

 

Tėvų pasirašyta susipažinimo su taisyklėmis šaknelė laikoma VTPL.   

 

Vidaus tvarkos taisyklės yra skelbiamios VTPL skelbimų lentoje. Tėvai 

privalo susipažinti su aktualia taisyklių redakcija.  

Direktorius yra atsakingas už taisyklių taikymą.   

 

Vaiko užrašymas į VTPL prilygsta sutikimui laikytis čia išvardintų taisyklių.  

 

Vidaus tvarkos taisyklės taikomos VTPL darbuotojams, mokiniams ir jų 

tėvams. 

 

Gilles DERVIEUX 

Direktorius 
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