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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA 

Mokiniai į Vilniaus šv. Kristoforo gimnaziją priimami, vadovaujantis  Priėmimo į Vilniaus miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu. 

Prašymai pildomi: 

 nuo kovo 1d. iki gegužės 31d., nuo birželio 13 d. iki birželio 15 d., nuo birželio 20 d. iki 

birželio 21 d., nuo liepos 1d. iki rugpjūčio 24 d. 

Prašymai mokytis nagrinėjami 2020 m. birželio 1 - 3 d. gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius 

dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu. 

Posėdžiai:  

 Posėdžiai: birželio 2, 8, 16, 22 ir rugpjūčio 24 dienomis nuo10 iki 12 val. nagrinėjami asmenų 

prašymai mokytis į I-as ir kitas klases gimnazijoje. 

Sutarčių pasirašymas: birželio 8,  ir rugpjūčio 27 dienomis nuo 13 iki 17 val. 

 Į I klasę priimti mokiniai pokalbiui ir mokymo sutarčių pasirašymui į priėmimo komisiją 

atvyksta su tėvu/mama/globėju(a). Priėmimo komisijai pateikia asmens tapatybę 

patvirtinančius dokumentus ir mokinio 8 kl. baigimo pažymėjimą. 

 Į II klasę priimti mokiniai pokalbiui ir mokymo sutarčių pasirašymui į priėmimo komisiją 

atvyksta su tėvu/mama/globėju(a). Priėmimo komisijai pateikia asmens tapatybę patvirtinančius 

dokumentus ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus; 

 Į III klasę priimti mokiniai  pokalbiui ir mokymo sutarčių pasirašymui į priėmimo komisiją gali 

atvykti patys. Priėmimo komisijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir individualaus ugdymo planą  (formą rasite čia); 

  Į IV klasę klasę priimti mokiniai pokalbiui ir mokymo sutarčių pasirašymui į priėmimo 

komisiją gali atvykti patys. Priėmimo komisijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ir 

individualaus ugdymo planą  (formą rasite čia); 

Sprendimą dėl asmens priėmimo mokytis pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pagal                    

e. sistemoje pateiktą asmens prašymą, priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir gimnazijos 

direktorius. 

 

Pastaba. Nuo 2020-2021 m. m. formuojamos Ekonomikos ir verslumo bei Tarpkultūrinės 

komunikacijos I klasės, kuriose pamokas ves ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ir Mykolo 

Romerio universiteto dėstytojai.   

Pageidaujant mokytis šiose klasėse, pildant prašymą į I klasę, skiltyje Papildoma informacija reikia 

įrašyti: 

 

1. Ekonomikos ir verslumo klasė; 

2. Tarpkultūrinės komunikacijos klasė; 

3. Bendrojo ugdymo klasė. 

http://kristoforogimnazija.lt/wp-content/uploads/2013/09/Pr%C4%97mimo-%C4%AF-Vilniaus-miesto-savivaldyb%C4%97s-bendrojo-lavinimo-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf
http://kristoforogimnazija.lt/wp-content/uploads/2013/09/Pr%C4%97mimo-%C4%AF-Vilniaus-miesto-savivaldyb%C4%97s-bendrojo-lavinimo-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf
http://kristoforogimnazija.lt/wp-content/uploads/2013/09/Individualus_planas-2017-2019-m.-m.-1.xlsx
http://kristoforogimnazija.lt/wp-content/uploads/2013/09/Individualus_planas-2017-2019-m.-m.-1.xlsx


 


