
 

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ZARASŲ R. DUSETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJĄ 

TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių priėmimo į Dusetų Kazimiero Būgos  gimnaziją tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, asmenų priėmimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo 

programas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į gimnaziją priimami asmenys, 

priėmimo vietą, asmenų išbraukimą iš mokinių sąrašų, informavimo apie Aprašą tvarką, prašymų 

registravimo tvarką, atsakomybę ir priežiūrą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 „Dėl Vaiko, kuriam tais 

kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba 

bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose 

pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų 

ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317, 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 

21 d. įsakymu Nr. V-1106, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų 

programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. 

birželio 16 d. nutarimu Nr. XI-1457, 7.4 priemonę, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795, Mokinių priėmimo į Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 

T-83. 

3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į gimnaziją gali būti priimti mokiniai, 

negyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, vadovaujantis Mokinių priėmimo į Zarasų rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 8 ir 9 punktais. 

4. Atvykę iš kitos mokyklos mokiniai (jo tėvai (globėjai, rūpintojai)), kartu su prašymu 

priimti mokytis gimnazijos direktoriui pateikia įgyto išsilavinimo pažymėjimą. 
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II. PROGRAMOS, Į KURIAS VYKDOMAS ASMENŲ PRIĖMIMAS 

 

5. Programos, į kurias vykdomas asmenų priėmimas: 

5.1. ikimokyklinio ugdymo programa – 1,5-6 metų amžiaus vaikams; 

5.2. priešmokyklinio ugdymo programa – 5-6 metų amžiaus vaikams; 

5.3. pradinio ugdymo programa – ketverių metų ugdymo programa (1-4 klasės); 

5.4. individualizuota pradinio ugdymo programa – (1-4 klasės); 

5.5. pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, apimanti ketverių metų pagrindinio ugdymo 

tarpsnį (5-8 klasės); 

5.6. pagrindinio ugdymo programos antroji dalis, apimanti dvejų metų pagrindinio ugdymo 

tarpsnį (gimnazijos I-II klasės); 

5.7. individualizuota pagrindinio ugdymo programa – (5-10 klasės); 

5.8. vidurinio ugdymo programa – dvejų metų ugdymo programa (gimnazijos III-IV klasės). 

5.9. socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) programa – asmenims iki 21 metų amžiaus. 

     

III. VAIKŲ PRIĖMIMAS UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 

6. Gimnazijai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti: 

6.1. nustatytos formos prašymą (1 priedas); 

6.2. medicinos pažymą (vaiko sveikatos raidos istoriją); 

6.3. vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens 

tapatybės kortelės) kopiją. 

 

IV. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

7. Mokytis į pirmąją klasę pagal pradinio ugdymo programą vaikai priimami, kai jiems tais 

kalendoriniais metais sueina 7 metai. 

8. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami priešmokyklinio 

ugdymo grupę gimnazijoje lankę vaikai. 

9. Gimnazijai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti šio Aprašo 6 punkte nurodytus 

dokumentus ir vaiko brandumo įvertinimo pažymą, jeigu į pirmą klasę mokytis priimamas vaikas, 

kuriam tais kalendoriniais metais nesueina septyneri metai. 

10. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti 

Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymas dėl specialiojo ugdymo skyrimo ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo. 

11. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė 

kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu 

vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems 

ugdymo poreikiams pritaikytą pradinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui pateikus tėvų 

prašymą, Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymą, kurioje rekomenduota nuolatinė 

kvalifikuotų specialistų pagalba, ir šeimos arba vaikų gydytojo pažymą, kurioje rekomenduotas 

sveikatą tausojantis režimas. 

12. Atskirais atvejais tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant leisti vaiką į pirmąją 

klasę, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai, būtina pateikti 
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Pedagoginės-psichologinės tarnybos atliktą vaiko brandumo įvertinimą. Vaiko brandumo 

įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 

 

V. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

13. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas priimami mokiniai, gimnazijoje baigę 

pradinio ugdymo programą. Atvykę iš kitų mokyklų mokiniai priimami vadovaujantis šio Aprašo 3, 

4 ir 6 punktais. 

14. Gimnazija sudaro sutartis su: 

14.1. mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), jeigu vaikui nėra 14 metų; 

14.2. 14-16 metų vaikais, pridedant vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą; 

14.3. 16 metų ir vyresniais mokiniais. 

VI. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

15. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, gimnazijoje baigę 

pagrindinio ugdymo programą. Atvykę iš kitų mokyklų mokiniai priimami vadovaujantis šio 

Aprašo 3, 4 ir 6 punktais. 

16. Gimnazija su mokiniais sudaro sutartis. 

VII. PRIĖMIMAS UGDYTIS IR MOKYTIS PAGAL INDIVIDUALIZUOTAS 

UGDYMO PROGRAMAS 

 

17. Pagal individualizuotas ugdymo programas priimami asmenys, dėl įgimtų ir įgytų 

sutrikimų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių: 

17.1. turintys negalią dėl nežymaus intelekto sutrikimo, po nesėkmingo bandymo mokytis 

bendrojo ugdymo mokykloje; 

17.2. turintys negalią dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo. 

18. Vaikai, turintys specifinių mišrių raidos sutrikimų, remiantis vaiko gerovės komisijos 

(pirminis įvertinimas), Raidos centro ir Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios korekcijos tarnybos 

išvadomis, priimami: 

18.1. į ikimokyklinę grupę – nuo 1,5 iki 6-erių metų amžiaus; 

18.2. į priešmokyklinio ugdymo grupę – nuo 6-erių iki 7-erių metų amžiaus. 

19. Mokytis pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių (darbinio) 

ugdymo programas priimami asmenys nuo 7 iki 21 metų amžiaus, remiantis vaiko gerovės 

komisijos (pirminis įvertinimas), pedagoginės-psichologinės tarnybos (PPT) išvadomis. 

20. Asmenys priimami, pateikę šiuos dokumentus: 

20.1. tėvų (globėjų) ar vaikų globos įstaigos vadovo prašymą;  

20.2. vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimo, paso ar asmens 

tapatybės kortelės) kopiją, išeito mokslo pažymėjimą (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pirmos klasės mokinius); 

20.3. dokumentus apie sveikatos būklę (medicininė pažyma), asmens specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimo pažymą (PPT išvadas). 

21. Neturintys galimybės kiekvieną dieną atvykti į mokyklą mokiniai apgyvendinami 

bendrabutyje, jiems teikiama pavėžėjimo paslauga. 
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VIII. PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO TVARKA 

 

22. Prašymai dėl priėmimo mokytis registruojami bendra įstaigos dokumentų registravimo 

tvarka. 

23. Gimnazijoje prašymus registruoja direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

24. Gauti prašymai registruojami Mokinių ir jų tėvų prašymų ugdymo klausimais registre. 

 

IX. ASMENŲ IŠBRAUKIMAS IŠ MOKINIŲ SĄRAŠŲ 

 

25. Vaikas iš ikimokyklinio ugdymo grupės, priešmokyklinio ugdymo grupės išbraukiamas 

gavus tėvų (rūpintojų, globėjų) prašymą. 

26. Mokinys iš mokinių sąrašų išbraukiamas: 

26.1. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl jo išbraukimo. 16 metų ir vyresni mokiniai 

gali prašymą rašyti patys. Prašyme nurodoma išbraukimo data ir tolimesnė mokinio veikla (kur 

mokysis, dirbs ir kt.); 

26.2. gavus kitos mokyklos pranešimą apie mokinio atvykimą mokytis. 

27. Atsižvelgdamas į gautą tėvų (rūpintojų, globėjų) prašymą ar kitos mokyklos pranešimą, 

gimnazijos direktorius rašo įsakymą dėl mokinio (vaiko) išbraukimo iš mokinių (ikimokyklinio 

ugdymo, priešmokyklinio ugdymo grupių) sąrašų. Su išvykstančiu mokiniu (vaiku) yra nutraukiama 

mokymo sutartis, mokinys (vaikas) išregistruojamas iš Mokinių registro. 

28. Mokinio išvykimo su tėvais nuolat gyventi į užsienio valstybę ir nelankančio gimnazijos 

ilgiau negu vieną mėnesį faktą nustato Vaiko gerovės komisija. Toks mokinys laikomas 

nelankančiu mokyklos ir direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokinių sąrašų bei išregistruojamas 

iš Mokinių registro. 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo gimnazijos direktorius. 

30. Aprašas skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje www.buga.dusetos.lm.lt . 

____________________________ 

 

 

 

 

http://www.buga.dusetos.lm.lt/

