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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“  

PROGIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1.  Mokinių priėmimo į Širvintų „Atžalyno“ progimnaziją tvarkos aprašas (toliau –

Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios 

dalies programą bei klasių komplektavimą. 

2.  Širvintų „Atžalyno“ progimnazija, nustatydama priėmimo į mokyklą tvarką, mokinių 

ir klasių skaičių, vadovaujasi mokinių priėmimo į Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. 

sprendimu Nr. 1-76, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos 

teisės aktais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais. 

 

II. BENDRIEJI MOKINIŲ PRIĖMIMO IR KLASIŲ 

KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI 

 

 

3.  Į Širvintų „Atžalyno“ progimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį priimami vaikai, gyvenantys progimnazijai priskirtoje teritorijoje ir, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pageidavimu, negyvenantys jos aptarnavimo teritorijoje. 

4.  Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies 

programą, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento  - mokytojams 

įvertinus jo mokymosi pasiekimus. 

5.  Priėmimą į mokyklą vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta Priėmimo komisiją. 

6.  Mokiniai paskirstomi į klases atsižvelgiant į užsienio kalbų, dorinio ugdymo 

pasirinkimą, berniukų ir mergaičių skaičių klasėje, tam tikrais atvejais – į vaiko polinkius, poreikius, 

interesus, mokyklos galimybes ir pan. 

 

 

 



III. PRIĖMIMO MOKYTIS Į MOKYKLĄ 

DOKUMENTAI IR JŲ ĮFORMINIMAS 

 

7.  Prašymai mokytis priimami progimnazijos raštinėje nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki 

rugpjūčio 20 d. atskirais atvejais asmenų, pageidaujančių mokytis progimnazijoje, prašymai priimami 

iki rugpjūčio 31 d.  

8.  Asmenys, pageidaujantys mokytis penktoje klasėje, pateikia progimnazijos raštinėje: 

8.1. nustatytos formos tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl priėmimo į mokyklą (priedas 

Nr. 1); 

8.2. vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją; 

8.3. užpildytą mokinio duomenų lapą (Priedas Nr. 2); 

8.4. pradinio išsilavinimo pažymėjimo originalą ir kopiją (5-tų klasių mokiniams) ir /ar 

pažymą apie vaiko mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (6-8-ų klasių mokiniams). Mokslo 

metų eigoje pateikti elektroninio dienyno suvestinę su einamaisiais trimestro arba pusmečio 

pažymiais, patvirtintą tikrumo žyma (5-8 klasių mokiniams). 

8.5. pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir kopiją. 

8.6. 2 fotonuotraukos (formatas 2,5X3) 

8.7. atskirais atvejais gali būti pateikti papildomi dokumentai. 

9. Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal pagrindinio  ugdymo pirmos dalies programą 

registruojami gaunamų raštų žurnale. 

11. Mokinio priėmimas mokytis į progimnaziją įforminamas mokymo sutartimi. 

12. Mokymosi sutartis sudaroma 2 egzemplioriais. Abu sutarties egzempliorius pasirašo 

progimnazijos direktorius ir tėvai (globėjai, rūpintojai). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas 

tėvams (globėjams, rūpintojams), kitas segamas į mokinio asmens bylą.  

13. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje. 

14. Per 3  darbo dienas mokinys registruojamas Mokinių registre. 

15. Sudarius mokymo sutartį, formuojama mokinio asmens byla. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, kitais 

įstatymą lydinčiais teisės aktais.  

17. Aprašymas įsigalioja 2016-05-02.  

 

 

 


