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PRIĖMIMO Į VILNIAUS VASILIJAUS KAČIALOVO GIMNAZIJĄ 

 T V A R K O S   A P R A Š A S  

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Šiuo Aprašu pirmiausia siekiama užtikrinti mokymosi prieinamumą pagal bendrojo 

ugdymo programas asmenims, gyvenantiems Vasilijaus Kačialovo gimnazijai priskirtoje 

aptarnavimo teritorijoje. Esant laisvų vietų į gimnaziją gali būti priimami asmenys, 

gyvenantys kitose Savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijose.  

Prašymų teikimas: 

Asmuo, pageidaujantis mokytis Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje pagal bendrojo 

ugdymo programas, internetu pateikia prašymą per e. sistemą. Daugiau informacijos nuo 

kovo 1 d. skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/. Prašymą 

už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas prašymą 

gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą. 

 Prašymai į gimnaziją pateikiami nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.  

Prašyme nurodoma: 

 asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, 

faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas; 

 mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai); 

 asmens priėmimo mokytis data; 

 mokymo klasė; 

 mokymo kalba; 

 užsienio kalba (pirmoji, antroji ar trečioji) priklausomai nuo ugdymo programos; 

 pageidaujamas dorinio ugdymo dalykas (etika, tikyba); 

 dokumentai, patvirtinantys pirmumo kriterijus; 

 tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono 

numeris ir elektroninio pašto adresas; 

https://svietimas.vilnius.lt/
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 jei prašymo teikėjas nepilnametis, jis (ji) privalo nurodyti ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) kontaktus; 

 įstaigos, kurią prieš tai lankė ar mokėsi, pavadinimas; 

 kita svarbi informacija. 

 mokykla, klasė, kurioje mokosi brolis (-iai) ir (ar) sesuo (-ys) (įbrolis (-iai) ir (ar) 

įseserė (-ės) ir jų vardas ir pavardė, jei mokosi toje pačioje mokykloje; 

 sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu; 

 sutikimas, kad pateikti duomenys būtų naudojami priėmimo į mokyklą (-as) 

vykdymui; 

 patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi. 

Prašymai mokytis nagrinėjami mokyklose gavus visus pirmumo kriterijus 

patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne 

vėliau kaip paskutinę prašymų pateikimui skirtą dieną – gegužės 31 d. 

Pateikti prašymai nagrinėjami birželio 1-30 d. ir ne vėliau kaip ketvirtą rugpjūčio 

savaitę.  

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS IR DARBO VIETA 

Data Laikas Vieta 

2019-06-03 10-13 val. 351, 346 kab. 

2019-06-11 10-13 val. 351, 346 kab. 

2019-06-21 10-13 val. 351, 346 kab. 

2019-08-27 10-13 val. 351, 346 kab. 

 

Asmenų priėmimą į mokyklą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo 

komisija.  

Gimnazijos direktorius iki balandžio 30 d. įsakymu tvirtina ir mokyklos interneto 

svetainėje skelbia mokinių priėmimo komisijos (toliau – priėmimo komisija) sudėtį, kurią 

sudaro pirmininkas, sekretorius ir 3–5 nariai.  

Priėmimo komisija:  

 nagrinėja asmenų prašymus mokytis; 

 sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus; 

 nustato nurodytų kriterijų vertę taškais;  
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 išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami  

balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos 

pirmininko balsas;  

Priėmimo komisija ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos 

kiekvieno posėdžio sudaro  kviečiamų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje 

numeriu MOK- ir skelbia jį mokyklos interneto svetainėje. 

Asmenys, pateikę prašymus mokytis po pirmojo priėmimo komisijos posėdžio 

paskelbus preliminarius priimtų mokytis į atitinkamą klasę asmenų sąrašus, negali 

pretenduoti į kito asmens vietą sąraše. Šie asmenys priimami mokytis atsiradus laisvų 

mokymosi vietų pagal atitinkamai ugdymo programai nustatytus pirmumo kriterijus.  

Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama mokiniams, kurių 

mokymosi pasiekimai (metiniai įvertinimų ar pirmojo pusmečio (antrojo trimestro) 

įvertinimų vidurkiai) buvusioje mokykloje yra aukštesni; 

Mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal suminį 

pirmumo kriterijų taškų skaičių. 

             PIRMUMO KRITERIJAI IR JŲ VERTĖ TAŠKAIS 

Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas yra miręs, 

teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo 

pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės), 

įvaikinti vaikai, vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų 

vaikai; 

2 taškai 

 

 

 

 

Vaikai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir 

specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos 

priežiūros įstaigos medicinos pažyma, psichologinės pedagoginės 

tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas); 

2 taškai 

 

 

 

Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami 

kartu; 

2 taškai 

 

Daugiavaikių šeimų vaikai; 2 taškai 

Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties 

vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje 

aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų. Taip pat šis pirmumo 

kriterijus taikomas mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar 

2 taškai 
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rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai 

priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) ar 

išsinuomotame būste, kuriame nuolat gyvenama. Nuomos atveju 

nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre; 

Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo 

pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) 

pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje; 

1 taškas 

 

 

Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai, 

taip pat mokiniai, lankantys neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, 

sporto krypčių) švietimo įstaigas, kriterijų vertę taškais nustato 

priėmimo komisija; 

Minimali 

kriterijų vertė – 

0,5 taško, 

maksimali – 2 

taškai 

 

Mokymosi pasiekimų (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

įvertinimų, metinių įvertinimų, atliktų projektinių darbų, mokinio 

sukaupto darbų aplanko ar kitų mokymosi pasiekimų vertinimų) 

kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. 

Minimali 

kriterijų vertė – 

0,5 taško, 

maksimali – 2 

taškai. 

 

Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams, ilgiausiai 

mokyklos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą, po to arčiausiai mokyklos 

deklaravusiems gyvenamąją vietą. 

Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į 

arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo 

programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į mokyklų 

specialiojo ugdymo skyrius ar specialiąsias klases (grupes) bei specialiąsias mokyklas. Tėvai 

(globėjai) privalo pridėti prie e. prašymo pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl 

nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių. 


