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įsakymu Nr. V-38
PRIĖMIMO Į VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJĄ

TVARKOS APRAŠAS
ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS VYKDYMAS
1. Komisijos posėdžių grafikas: 2020 metų birželio birželio 2, 8, 16 ir rugpjūčio 24 dieną nuo
10 iki 12 val, Komisija darbą baigia rugpjūčio 31dieną.
2. Komisijos darbo vieta: Kazliškių – 4, 116 kabinetas.
3. Sutarčių pasirašymas: 2020 metų birželio 8, 10, 16, 19 ir rugpjūčio 27 dienomis nuo 13 iki
17 val.
4. Komisijos narių atsakomybė:
4.1. Priėmimo komisijos pirmininkas:
4.1.1 vadovauja komisijos darbui;
4.1.2. šaukia komisijos posėdžius;
4.1.3. paskirsto funkcijas komisijos nariams;
4.1.4. priima sprendimą dėl komisijos darbo;
4.1.5. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;
4.1.6. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;
4.1.7. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;
4.1.8. pasirašo komisijos posėdžio protokolą;
4.1.9. atsako už pateiktos informacijos teisingumą.
4.2. Priėmimo komisija:
4.2.1. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;
4.2.2. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;
4.2.3. prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus dėl informacijos apie pirmumo kriterijus;
4.2.4. vadovaudamiesi ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos aprašu” nustato šio Aprašo 53.2, 53.3 ir 53.4 papunkčiuose nurodytų kriterijų
vertę taškais;
4.2.5. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami
balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas;

4.2.6.kartu su priimtų mokytis į mokyklą vaikų sąrašu mokyklos interneto svetainėje
skelbia informaciją apie laisvas mokymosi vietas;
4.2.7. paskirsto priimtus mokinius į klases.
5. Mokinių ir jų tėvų informavimo tvarka:
5.1. Tėvams (globėjams, rūpintojams) apie ugdymo įstaigoje skirtą vietą pranešama
elektroniniu

laišku.

Registravęs

prašymą

asmuo

prisijungęs

prie

e.

sistemos

https://svietimas.vilnius.lt/ gali matyti savo vaiko informaciją.
5.2. Tėvai per numatytą kvietimų patvirtinimo laikotarpį privalo kvietimą patvirtinti.
5.3. Jeigu tėvai ar globėjai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai
priskiria ugdymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir yra prašyme aukščiausiai pagal
norą mokytis pasirinkime.
5.4. Patvirtinus kvietimą tėvai (globėjai) ir mokiniai privalo atvykti į gimnaziją pasirašyti
dvišalę mokymo sutartį.
5.5. Sutartis nesudaroma ir mokinys netenka vietos Gimnazijoje, tėvams (globėjams) per
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafike
nurodytą kvietimų patvirtinimo laikotarpį, nepatvirtinus kvietimo ir nepranešus apie neatvykimą
ir jį pateisinančios priežasties.
PIRMUMO KRITERIJAI IR JŲ VERTĖ TAŠKAIS PAGAL PAGRINDINIO UDGYMO
PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ ( I-II GIMNAZIJOS KLASĖSE)
6. Pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai gyvenantys
gimnazijos aptarnavimo teritorijoje pateikę gimnazijai mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
7. Pagal vidurinio ugdymo programą pateikę gimnazijai individualų ugdymo planą ir
pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą .
8. Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pretenduojant į
mokyklas pagal vidurinio ugdymo programą galioja visa Savivaldybės teritorija), pateiktų
prašymų pradėti mokytis pagal, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skaičius viršija
nustatytą mokinių ir klasių komplektų skaičių, tai be eilės priimami:
8.1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
8.2. užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos
Respublikos esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai;

8.3. mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai;
8.4. reemigrantų vaikai, kurių tėvai buvo deklaravę išvykimą iš Lietuvos, tačiau
apsisprendė grįžti gyventi į Lietuvą ir prie savo prašymo e. sistemoje pateikė visus reikiamus
dokumentus, patvirtinančius, kad jie su savo vaikais buvo išvykę gyventi į užsienį (vaiko
mokymosi užsienyje pasiekimų pažyma, tėvų nuolatinio darbo užsienyje sutartis ar kt.
dokumentai). Asmenys, deklaravę išvykimą iš Lietuvos ir neturėję galimybės deklaruoti savo
grįžimo iki prašymams e. sistemoje pateikti nurodyto termino, priimami pagal prašyme nurodytą
faktinę gyvenamąją vietą, kurią grįžus į Lietuvą privaloma deklaruoti. Jeigu faktinė prašyme
nurodyta gyvenamoji vieta nesutaps su grįžimo metu deklaruota gyvenamąja vieta, pirmumas
pagal šį punktą negalios.
8.5. Kiti asmenys, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, priimami
pagal suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių.
8.6. Tėvų (globėjų) pageidavimu į gimnaziją gali būti priimti mokiniai, negyvenantys
gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, jei yra laisvų vietų.
PIRMUMO KRITERIJAI IR JŲ VERTĖ TAŠKAIS:
9. Vaikams, 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), įvaikintiems vaikams, vaikams, turintiems globėjus ar
rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams skiriami 2 taškai;
10. Vaikams, turintiems 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), skiriami 2
taškai;
11. Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu,
skiriami 2 taškai;
12. Daugiavaikių šeimų vaikams skiriami 2 taškai;
13. Mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos
gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau
metų, skiriami 2 taškai. Taip pat šis pirmumo kriterijus taikomas mokiniams, kurių vieno iš tėvų
(teisėto globėjo ar 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;
14. Papildomi kriterijai:
14.1. olimpiadų, konkursų dalyviams, taip pat lankantiems neformaliojo švietimo įstaigas
0,5-2 taškai.
15. 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.

