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MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 1. Priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis: 
 1.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimu „Dėl  
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. T-378; 
 1.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu „Dėl  
priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 
T-457. 

1.3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d.  
įsakymu „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ Nr. ISAK-556.  
 
 

II SKYRIUS 
PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ 

 
 2. Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo  grupę (toliau – PUG): 
 2.1. mokytis į PUG priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai; 
 2.2. mokytis į PUG gali būti  priimami vaikai tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, 
negu vaikui sueina 5 metai. Dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal Priešmokyklinio ugdymo 
bendrąją programą vertinimo tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą. 
Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau, nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai. Tarnyba ne vėliau kaip 
per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko 
pasirengimo mokytis;  
 2.3. prašymai į PUG priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti  
galiojančiu el. parašu) nuo spalio mėnesio, bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas 
pradės lankyti PUG;  
 2.4. į PUG priimami vaikai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo 
teritorijoje (aptarnaujama teritorija mokyklai priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu) tokia 
prioritetų tvarka: 
 2.4.1. vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba; 
 2.4.2. vaikas, kurio brolis ar sesuo einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią mokyklą; 
 2.4.3. vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir 
nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios); 
 2.4.4. vaikas pagal prašymo registravimo mokykloje datą. 
 3. Jeigu priimamą į PUG vaiką reikėtų ugdyti namuose, tėvai (globėjai) mokyklos  
direktoriui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. turi pateikti GKK pažymą ir prašymą. 
 4. Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario  
1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo 
teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje / ėse yra laisvų vietų. 



 5. Iki einamųjų metų vasario 10 d. mokykla parengia preliminarų priimamų vaikų 
sąrašą (pagal iki einamųjų metų vasario 1 d. gautus prašymus). 
 6. Jeigu mokykla gauna daugiau prašymų dėl mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje 
gyvenančių vaikų priėmimo į PUG, nei  mokykla gali priimti, mokyklos direktorius ar jo įgaliotas 
asmuo nepatekusius vaikus siunčia į artimiausias ugdymo įstaigas, vykdančias priešmokyklinio 
ugdymo programas, kuriose yra laisvų vietų.  
 7. Jeigu į mokyklą, jai baigus PUG formavimą, dėl vaiko priėmimo į PUG kreipiasi 
tėvai (globėjai), atvykę iš kitos savivaldybės ar užsienio valstybės ir gyvenantys mokyklos 
aptarnaujamoje teritorijoje, mokykla juos siunčia į artimiausią ugdymo įstaigą, kurios PUG yra laisvų 
vietų. 
 8. Jeigu į PUG priimti visi norintys vaikai, kurie gyvena  mokyklos aptarnaujamoje  
teritorijoje, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai ne iš mokyklos aptarnaujamos 
teritorijos. 
 9. Į laisvas vietas PUG vaikai priimami visus metus. 
 

 
III SKYRIUS 

PRIĖMIMAS Į NAUJAI FORMUOJAMAS 1 IR 5 KLASES 
 
 10. Priėmimas į  naujai formuojamas 1 ir 5  klases: 
 10.1. mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai; 
 10.2. mokytis į 1 klasę vaikai priimami vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų 
(globėjų) sprendimu  buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą; 
 10.3. prašymai  popieriniu būdu priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d.; 
 10.4. iki einamųjų metų gegužės 10 d. mokykla parengia preliminarų priimamų vaikų 
sąrašą (pagal iki einamųjų metų gegužės 1 d. gautus prašymus). 
 11. Pirmumo teise į preliminarų priimamųjų sąrašą įtraukiami vaikai, kurie: 
 11.1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje; 
 11.2. mokėsi mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą; 
 11.3. gyvena nuomojame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos  
sutarties, įregistruotos nekilnojamo turto registre, kopiją). 
 12. Tėvų (globėjų), iki einamųjų metų balandžio 30 d. neteikusių prašymo, vaikai 
netenka pirmumo teisės ir gali būti priimami tik į laisvas vietas. 
 13. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami: 
 13.1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių; 
 13.2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys; 
  13.3. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. 
 
 

IV SKYRIUS 
INFORMAVIMAS APIE KLASIŲ FORMAVIMĄ IR MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMĄ 

 
 14. Mokyklos direktorius: 
 14.1 iki spalio mėn. mokyklos interneto svetainėje paskelbia prašymų į PUG ir kitų  
pateikiamų dokumentų priėmimo tvarką, atsakingus asmenis, priėmimo komisijos sudėtį, jos veiklos 
reglamentą, priimtų vaikų paskirstymo į PUG tvarką ir kriterijus; 
 14.2. ar jo įgaliotas asmuo informuoja naujai PUG vaikų tėvus (globėjus) apie  
numatomą vaikų priėmimą (nepriėmimą) pagal preliminarų priimamųjų sąrašą ne vėliau kaip iki 
einamųjų metų vasario  10 d. (pagal iki einamųjų metų vasario 1 d. gautus prašymus) prašyme 
nurodytu telefonu ar el. paštu; 



 14.3. iki kovo 1 d. mokyklos interneto svetainėje paskelbia į naujai formuojamas 1 ir 5 
klases prašymų ir kitų pateikiamų dokumentų priėmimo tvarką, atsakingus asmenis, priėmimo 
komisijos sudėtį, jos veiklos reglamentą; 
 14.4. ar jo įgaliotas asmuo informuoja naujai formuojamų 1 ir 5 klasių  mokinių tėvus 
(globėjus), pateikusius prašymus iki einamųjų metų gegužės 1 d., apie numatomą mokinių priėmimą 
(nepriėmimą) pagal preliminarų priimamųjų sąrašą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 20 d. 
prašyme nurodytu telefonu ar el. paštu. 
 15. Priimtų vaikų (mokinių) paskirstymas į naujai formuojamas klases vykdomas  
pagal mokyklos nustatytus kriterijus: lyčių lygybė, vaikų (mokinių) amžius, specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių vaikų (mokinių) tolygus paskirstymas. 
 16. Vaikų (mokinių) paskirstymas į grupes / klases įforminamas mokyklos direktoriaus 
įsakymu. 
 17. Informacija apie laisvas vietas viešai skelbiama įstaigos ir Savivaldybės interneto 
svetainėje.  

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 18. Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos  
Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir pateikti šie dokumentai: 
 18.1. prašymas (už vaiką iki 14 metų  pateikia  tėvai (globėjai), nuo 14 metų  
pateikia mokinys, turintis tėvų (globėjų) raštišką sutikimą; 
 18.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
 18.3. iš kitų mokyklų atvykę papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų: 
 18.3.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą; 
 18.3.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą; 
 18.3.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje. 
 19. Asmuo, baigęs užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos ugdymo programą 
ar jos dalį ir neturintis pasiekimų įteisinančio dokumento, priimamas mokytis pagal mokyklos atstovų 
pokalbio metu su tėvais (globėjais), su pačiu mokiniu surinktus duomenis. 
 20. Prašymai priimami mokyklos raštinėje pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 
17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. , pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 
val. 
 21. Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre 
pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką.   
 22. Už dokumentų priėmimą atsakinga raštinės vedėja Rasa Jurgaitienė. Informacija 
teikiama telefonu (8 41) 524138.   
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