
PATVIRTINTA 

Vilniaus Gabijos progimnazijos 

l. e. p. direktoriaus 

2021 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. V- 69 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių priėmimo į Vilniaus Gabijos progimnaziją (toliau – Progimnazija) tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo ir pagrindinio 

ugdymo I pakopos programas ir tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas pagal 1991 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. I-1489 patvirtintą Lietuvos švietimo 

Įstatymą, 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 LR ŠMM patvirtintą Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą, 2021 m. vasario 17 d. Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-874 patvirtintą Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą. 

3. Priėmimas į Progimnaziją vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 

mokyklai nustatytą aptarnavimo teritoriją. 

3.1. Jeigu yra laisvų vietų, gali būti priimami mokyklos aptarnavimo teritorijai nepriklausantys 

vaikai. 

4. Priėmimą į mokyklą vykdo mokyklos direktorius ar mokinių priėmimo komisija  (toliau – 

Komisija): 

4.1. direktorius vykdo mokinių priėmimą mokslo metų eigoje. 

4.2. Komisija vykdo mokinių priėmimą nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS PRAŠYMŲ PATEIKIMAS 

 

5. Vaikas, pageidaujantis mokytis Progimnazijoje, teikia prašymą.  

5.1. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nuo 14 iki 18 metų 

gali teikti vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. 



5.2. Prašymas pradėti mokytis Progimnazijoje nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. teikiamas per 

Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Pateikimo data mokinio 

priėmimui įtakos neturi. 

5.2.1. E. sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie 

gyventojo naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu, 

papildomų dokumentų pateikti nereikia. 

5.2.2. Mokiniai, baigę Progimnazijoje pradinio ugdymo programą ir pageidaujantys tęsti 

mokymąsi mokykloje pagal pagrindinio ugdymo I pakopos programą, prašymą teikia direktoriui (1 

priedas) iki gegužės 31 d. ir yra priimami be eilės. Prašymus surenka ir į asmens bylas susega 4 klasių 

vadovai iki einamųjų mokslo metų pabaigos. 

5.3. Mokiniai, pageidaujantys pradėti mokytis Progimnazijoje mokslo metų eigoje, prašymą 

teikia mokyklos direktoriui (2 priedas). Prie prašymo būtina pridėti vaiko pasiekimus įteisinantį 

dokumentą, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą. 

5.4. Iš užsienio atvykęs vaikas, vaikas, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės 

organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį, priimamas mokytis bendra 

tvarka. Mokykla pagal turimą informaciją priima vaiką mokytis į klasę, kurioje mokosi jo 

bendraamžiai.  

5.4.1. Jei iš pateiktų vaiko mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų 

duomenų paaiškėja, kad jo pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, 

pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais) vaikas turi teisę 

mokytis atitinkamai aukštesnėje arba žemesnėje klasėje.  

5.5. Priimant iš užsienio atvykusį vaiką, Lietuvoje baigusį užsienio valstybės arba tarptautinės 

organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį, mokykla užtikrina 

mokiniui reikiamą švietimo / mokymosi pagalbą.  

6. Nauji mokiniai mokslo metų eigoje priimami, jeigu yra laisvų vietų. 

7. Priėmimą mokslo metų eigoje direktorius derina su už švietimą atsakingu Savivaldybės 

administracijos struktūriniu padaliniu. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS VYKDYMAS 

 

8. Į 1 klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais suėjo 7 metai. Jie turi būti baigę 

priešmokyklinio ugdymo programą. Mokyklai iš priešmokyklinio ugdymo įstaigos pateikiama 

rekomendacija apie vaiko pasiekimus. 



8.1. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai 

tais kalendoriniais metais sueina 5 metai). 

8.2. Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu 

patikrinus jo žinias nustatoma, kad yra įsisavinęs pradinio ugdymo programos dalį, skirtą pirmajai 

klasei. 

8.2.1. Mokinio žinioms patikrinti sudaroma laikina grupė, kurią sudaro direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, kuruojantis pradinį ugdymą, pradinio ugdymo mokytojas ir mokyklos 

psichologas. Patikrinus mokinio žinias, direktoriaus pavaduotojas ugdymui teikia rekomendacijas 

direktoriui arba Komisijai.  

9. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai, pateikę pradinio 

išsilavinimo pažymėjimą. 

10. Mokinys, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamu metiniu įvertinimu, priimamas 

mokytis į tą klasę, į kurią yra perkeltas. 

11. Mokiniai, pageidaujantys pradėti mokytis Progimnazijoje nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. 

priimami pagal kiekvienais metais direktoriaus tvirtinamą Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių 

priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą (žr. 4.2. papunktį). 

 

IV SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS 

 

12. Vaikas priimamas mokytis mokyklos direktoriaus įsakymu, sudarius mokymo sutartį. 

Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko 

interesų labui. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį 

sutikimą.  

13. Mokymo sutartis sudaroma mokiniui naujai atvykus mokytis arba mokiniui pradėjus 

mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą. 

14. Atsisakyti mokymo paslaugos tėvai (globėjai, rūpintojai) gali raštu informuodami mokyklos 

vadovą dėl mokyklos nebelankymo. Vaikas išbraukiamas iš lankančiųjų sąrašo mokyklos vadovo 

įsakymu. 

15. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Abu mokymo sutarties egzempliorius 

pasirašo mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas 

prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius saugomas mokinio asmens byloje.  

16. Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių 

įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. 



17. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartis turi 

būti sudaryta iki pirmos mokymosi dienos.  

18. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokinių duomenų bazę. Jei mokinys pereina 

mokytis į kitą mokyklą ir pateikia tai patvirtinantį pranešimą, jis yra išregistruojamas iš mokinių 

duomenų bazės, o jį priimančiai mokyklai persiunčiama pažyma apie jo mokymosi pasiekimus. 

19. Mokiniai į klases skiriami pagal 2021 m. kovo 29 d. Vilniaus Gabijos progimnazijos 

direktoriaus įsakymu Nr. V- 69 patvirtintą Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių skyrimo į klases 

ir klasių vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašą.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo už švietimą atsakingas Savivaldybės administracijos 

struktūrinis padalinys.  

21. Priimtų vaikų duomenys saugomi asmens bylose pagal LR galiojančius teisės aktus. 

22. Nepriimtų į mokyklą mokinių duomenys saugomi vienus metus ir sunaikinami nedelsiant, 

kai tampa nebereikalingi. 

23. Apraše nenumatyti atvejai nagrinėjami individualia tvarka. 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mokinių priėmimo į Vilniaus Gabijos progimnaziją tvarkos aprašo 1 priedas 

 

 

......................................................................... 
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

.......................................................................... 
(adresas) 

 

......................................................................... 
(telefonas, elektroninis paštas ) 

 

 

Vilniaus Gabijos progimnazijos  

l. e. p. direktoriui Andriui Kniškai 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL PRIĖMIMO Į 5 KLASĘ 

20__-___-___ 

Vilnius 

 

Prašyčiau leisti mano dukrai (sūnui) ......................................................................................... 

                                                                                                         (vardas, pavardė) 

mokytis Jūsų vadovaujamos mokyklos  5  klasėje. 

I užsienio kalba – anglų kalba 

II užsienio kalba – ................................................................ 

Dorinis ugdymas (etika/tikyba) – ............................................................... 

 

 

 

......................................   

(parašas) 

 

 

 

 

 

 

 



Mokinių priėmimo į Vilniaus Gabijos progimnaziją tvarkos aprašo 2 priedas 

 

 

......................................................................... 
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

.......................................................................... 
(adresas) 

 

......................................................................... 
(telefonas, elektroninis paštas ) 

 

 

Vilniaus Gabijos progimnazijos  

l. e. p. direktoriui Andriui Kniškai 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL PRIĖMIMO Į GABIJOS PROGIMNAZIJĄ 

20__-___-___ 

Vilnius 

 

Prašyčiau leisti mano dukrai (sūnui) ......................................................................................... 

                                                                                                         (vardas, pavardė) 

mokytis Jūsų vadovaujamos mokyklos  _____  klasėje. Dukra (sūnus) atvyksta mokytis iš  

........................................................................................................................................................... . 

(nurodoma ugdymo įstaiga, iš kurios atvukstama) 

 

I užsienio kalba – .................................................................. 

II užsienio kalba – ................................................................. 

Dorinis ugdymas (etika/tikyba) – ............................................................... 

 

Pridedama: 

gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma (jei priklauso mokyklos aptarnaujamai teritorijai), 

mokinio mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus mokykloje, 

kurioje vaikas mokėsi prieš tai. 

 

......................................   

(parašas) 


