
VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ 

GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų ir mokinių priėmimo į Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos (toliau – 

Gimnazija) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų ir mokinių priėmimą ugdytis ir 

mokytis į Gimnaziją pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir 

specialiojo ugdymo programas. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES 

 

3. Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai jų tėvų (globėjų) prašymu. 

4. Kitos savivaldybės teritorijoje gyvenantis vaikas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) į 

ikimokyklinio ugdymo grupę priimamas tuo atveju, jei Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėse 

yra laisvų vietų. 

5. Pradėti ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami 1–4(5) metų vaikai. 

6. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi bendrosiose 

grupėse. 

7. Tėvų (globėjų) prašymus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes priima 

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui 

(adresu Mokyklos g. 5, Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav.). 

8. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami tam skirtame žurnale, kuriame yra šios skiltys: 

8.1. įrašo eilės numeris; 

8.2. vaiko vardas, pavardė; 

8.3. vaiko gimimo data; 

8.4. vaiko namų adresas; 

8.5. tėvų (globėjų) kontaktinis telefono numeris; 

8.6. prašymo įregistravimo data; 

8.7. tėvų (globėjų) parašas, patvirtinantis duomenų įrašymo teisingumą; 

8.8. kada (sutarties sudarymo data) ir į kokią grupę priimtas; 

8.9. kada vaikas išbrauktas iš sąrašų. 

9. Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai iš Gimnazijai priskirtos aptarnavimo 

teritorijos (1 priedas) ir pagal prašymo eilės registravimo datą. 

10. Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes pirmenybė teikiama: 

10.1. specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, pateikiant Švietimo pagalbos tarnybos ar 

gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos sutrikimus; 

10.2. vaikams, kuriems, Savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; 

10.3. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra nedarbingas (netekęs 100–60 procentų darbingumo); 

10.4. įstaigos darbuotojų vaikams; 

10.5. vaikams iš šeimų, kurių abu tėvai dirba; 

10.6. vaikams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą; 

10.7. vaikams iš nepilnų šeimų; 

10.8. vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų; 

10.9. vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą; 

10.10. vaikams, kurių broliai ar seserys jau lanko Gimnaziją; 



10.11. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ir mokosi mokymo įstaigų 

dieniniuose skyriuose. 

11. Prašymą dėl vaiko priėmimo (2 priedas) į ikimokyklinio ugdymo grupę asmenys teikia 

Gimnazijos direktoriui iki einamųjų metų birželio 30 d. Jei yra laisvų vietų, grupės gali būti 

papildomos visus metus. 

12. Pateikti prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis ir 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

13. Prie prašymo dėl vaiko priėmimo pridedama: 

13.1. vaiko gimimo liudijimas; 

13.2. dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais. 

14. Vaikai į Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupes priimami laikantis eilės pagal prašymo 

registravimo datą ir atsižvelgiant į teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais. 

15. Informaciją apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo grupę tėvams (globėjams) 

žodžiu pateikia Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ikimokykliniam ir priešmokykliniam 

ugdymui. 

16. Tėvai (globėjai) gavę iš Gimnazijos informaciją, kad jų vaikas bus priimtas ugdytis pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą, į Gimnaziją turi kreiptis per 14 darbo dienų. Nesikreipus vaikas iš 

pageidaujančių lankyti Gimnaziją sąrašo yra išbraukiamas, vieta neišsaugoma. 

17. Grupes komplektuoja (suderinęs su Gimnazijos direktoriumi) Gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui iki rugpjūčio 25 dienos. 

18. Tėvai (globėjai), prieš priimant vaiką į Gimnaziją, direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui pateikia nustatytos formos vaiko sveikatos 

pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, pažymą apie šeimos sudėtį, dokumentus, kuriais 

vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į Gimnaziją. 

19. Vaikas į ikimokyklinę grupę priimamas sudarant dvišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir 

Gimnazijos vadovo) ugdymo sutartį konkrečios ugdymo programos laikotarpiui. 

20. Sutartis sudaroma su Gimnazijos direktoriumi dviem vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir registruojama Mokinių registre. 

21. Jei vaikas vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių nelanko Gimnazijoje vykdomos 

ikimokyklinio ugdymo programos ir neinformuoja Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo 

ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, jis yra išbraukiamas iš Gimnazijos, jo vieta 

neišsaugoma. 

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMO MOKYTIS KRITERIJAI 
 

22. Asmenys į Gimnaziją mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pritaikytas bendrojo ugdymo programas priimami 

vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 

„Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas); mokytis pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą – vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

23. Į Gimnaziją mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją ir antrąją dalis priimami asmenys, gyvenantys Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

(toliau – Savivaldybės taryba) Gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (1 priedas). Į likusias 

laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys Gimnazijos aptarnavimo 

teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, Gimnazijoje jau besimokančių mokinių 

broliai ir seserys, arčiausiai Gimnazijos gyvenantys asmenys. 



24. Į Gimnaziją pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal 

vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau 

nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys Vilkaviškio rajono 

savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo 

pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio 

ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar 

kitus mokymosi pasiekimų vertinimus). 

25. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdytis priimami bendra tvarka 

visiškos integracijos forma. 

 

IV SKYRIUS 

PRIĖMIMAS MOKYTIS 

 

26. Priėmimą į Gimnaziją vykdo Gimnazijos vadovas ir Gimnazijos priėmimo komisija. 

Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Gimnazijos direktorius. 

27. Asmenų prašymų dėl mokymosi pagal atitinkamas programas priėmimas vykdomas: 

27.1. į priešmokyklinio ugdymo programas – nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.; 

27.2. į pradinio ugdymo programas – nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.; 

27.3. į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. 

28. Pasibaigus nustatytam priėmimo terminui, į laisvas vietas mokinių priėmimas tęsiamas iki 

rugsėjo 1 d., nesant laisvų vietų – prašymai priimti mokytis registruojami, bet  mokiniai priimami 

(nepriimami) mokytis tik Savivaldybės tarybai iki rugsėjo 1 d. patikslinus  klasių (grupių) ir 

mokinių skaičių. 

29. Jei prasidėjus mokslo metams į Gimnaziją atvyksta mokinys, gyvenantis Gimnazijai 

priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jo prašymas svarstomas Priėmimo į 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijoje (toliau – 

Nenumatytų atvejų komisija). 

30. Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programas pateikiami Gimnazijos direktoriui Gimnazijos raštinėje arba direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui kabinete (adresu Vilniaus g. 2, LT 70488 Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav.). 

Pateikti prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

31. Asmuo, pageidaujantis mokytis, Gimnazijos direktoriui pateikia: 

31.1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą, už 

vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų); 

31.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

31.3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi 

pasiekimus (originalus); pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius 

įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi 

pasiekimų vertinimus; 

31.4. asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, 

priimamas mokytis, įvertinus jo žinias ir gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą atitinka 

mokinio pasiekimai. 

32. Asmens priėmimas mokytis įteisinamas mokymo sutartimi: 

32.1. mokymo sutartis su kiekvienu priimtu mokiniu ir Gimnazijos mokiniu, pradedančiu 

mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo 

programą laikotarpiui iki pirmosios asmens mokymosi dienos; 

32.2. mokymo sutartis su asmeniu (jo tėvais, globėjais) sudaroma dviem egzemplioriais, 

kuriuos pasirašo Gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius 

įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į mokinio bylą; 

33. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į Mokinių registrą. 



 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsakingas Gimnazijos direktorius. 

35. Aprašas skelbiamas Gimnazijos interneto svetainėje. 

 

_____________________________ 

  



1 priedas 

 

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS APTARNAVIMO 

TERITORIJOS 
 

Vykdomos 

programos 
Gyvenvietės, kaimai Gatvės 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

programa 

Balčiūnų k., Bebrininkų k., Būdviečių k., Dugnų k., 

Dumčių k.; Dvarnųjų k.; Gabriškės k., Gulbiniškių k., 

Jurgelių k., Jurkšų I k., Jurkšų II k., Juodupių k.; 

Juozūniškės k., Kalvų k., Meistiškių k., Nadrausvės k., 

Omentiškių k.; Opšrūtų k., Oželių k., Paežerių k., 

Pakalviškių k.; Parausių k., Pasodų k., Penkvalakių 

k., Piliūnų k., Pilviškių k., Ramoniškių k., Sarmačinų 

k., Sausbalių k., Strielčiškių k.; Švarpliškių k. 

Talkiškės k., Varakiškių k., Vaitų k., Vizgirdų k 

Vladiškių k., Žiūrių k. 

 

Priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

programos, 

pagrindinio 

ugdymo 

programos I ir II 

dalys. 

Pilviškų gyv., Ramoniškių k., Jurkšų 1 k., Jurgelių k., 

Gulbiniškių k., Meistiškių k., Varakiškių k., Vaitų k., 

Pasodų k., Juozūniškės k., Balčiūnų k., Sausbalių k., 

Bebrininkų k., Piliūnų k., Parausių k., Vladiškių k., 

Gabriškės k., Talkiškės k., Oželių k., Žiūrių k., Dumčių 

k.; Dvarnųjų k.; Kalvų k.; Pakalniškių k.  

 

Visos Pilviškių 

miestelio gatvės. 

Jurgelių , Jurkšų I 

kaimo, 

Ramoniškių, 

Sausbalių kaimų 

gatvės  

 

  



2 priedas 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
(tėvo (globėjo) vardas, pavardė) 

 

________________________________________________________________________________ 
 (gyvenamosios vietos adresas) 

 

________________________________________________________________________________ 
(telefonas, elektroninis paštas) 

 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos direktorei 

Danutei Valiūnienei 

 

 

 

 

 

PRAŠYMAS  

PRIIMTI VAIKĄ Į VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ 

 

20__ m. _______________   ____d. 

Pilviškiai 

 

 

Prašau priimti mano sūnų (dukrą) / globotinį (-ę)_________________________________ 
     (vaiko vardas, pavardė, gimimo data) 
 

____________________________________ nuo 20__ m. ____    ____ d. į _______________________________ 
     (amžiaus grupė) 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupę. 

 

Pažymiu langelius, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant mano 

vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą (žymėti √): 

 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, pateikiant Švietimo pagalbos tarnybos ar 

gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos sutrikimus; 

 vaikams, kuriems lankyti įstaigą rekomenduoja Savivaldybės administracijos Vaiko 

teisių apsaugos skyrius; 

 vaikams, kurių vienas iš tėvų yra nedarbingas (netekęs 100–60 procentų darbingumo);  

 įstaigos darbuotojų vaikams; 

 vaikams iš šeimų, kurių abu tėvai dirba; 

 vaikams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą; 

 vaikams iš nepilnų šeimų; 

 vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų; 

 vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą; 

 vaikams, kurių broliai ar seserys jau lanko tą įstaigą; 

 vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ir mokosi mokymo įstaigų 

dieniniuose skyriuose. 

Pageidauju, kad mano vaikas gautų kitas paslaugas (įrašyti): 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

              

 

 S u s i p a ž i n a u: 

              su vaikų priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio 

ugdymo grupes tvarkos aprašu; 

               su mokesčio už vaiko išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, 

tvarkos aprašu. 

              Pastaba: 

1. Kai ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymo pradžia nukeliama (prašymas pateikiamas raštu), 

prašymo pateikimo data laikoma pirmojo prašymo data. 

2. Apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą ar nelankymą būtina informuoti ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos vadovą per 14 d. nuo informacijos gavimo dienos apie vaikų priėmimą į 

ikimokyklinio ugdymo grupę. Nepranešus apie tai, vaikas išbraukiamas iš sąrašo,  jo vieta 

neišsaugoma. 

 

Sutinku, nesutinku (tinkamą žodį palikite neišbrauktą), kad būtų tvarkomi mano 

vaiko asmens duomenys ugdymo tikslais. 

 

 

 

                                                          ________                                  _________________________ 
                                                     (parašas)                                                        (tėvo (globėjo) vardas, pavardė) 

 

 

 

Pastabos: 

Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, pažyma apie šeimos sudėtį ir 

dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais. 

Priimant  vaiką į ugdymo įstaigą ir vėliau  kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos 

pažymėjimą formą. 


