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AtsiZvclgdama iVilniaus mieslo savivaldybes 2017 m. geguZes 22 d. posediio metu

pateikt4 informacij4:

1. T v i r t i n u Priemimo i Vilniaus Simono Daukanto progimnazij4 mokylis nuo

2017 m. rugsejo 1 d. komisijos darbo tvarkos apra5o naujq reakcij4 (pridedama).

2. P r i p a Z I s t u netekusiu galios Vilniaus Simono Daukanto plogimnazijos

direktoriaus 2011 m. balandZio 28 d. isakym4 Nr. V1-202 ,,Del priemimo i Vilniaus Simono

Daukanto progimnazij 4 mokytis nuo 201 7 m. rugsej o 1 d. komisij os darbo tvarkos apraSo tvirtinimo".
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PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2011 m. birZelio 5 d.

f sakyrnu Nr. V 1-253

PII.IEMIMO I VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA

MOKYTIS NUO 2017 M. IIUGSEJO 1 D. KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priemimo i Vilniaus Simono Daukanto progimnazij4 komisijos darbo tvarkos apra3as

parengtas vadovaujantis Priemimo i Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas

tvarkos apra3u, patvirtintu Vilniaus miesto savivaidybes tarybos 2017 m. sausio I 1 d. sprendimu Nr.

l,-794.

2. Priemimo jVilniaus Sirnono Daukanto progimnazij4 komisijos darbo tvarkos apraias

numato komisijos pirmininko ir nariq atsakomybes, komisijq posedZiq grafikus, darbo viet4, mokinirp

ir jq tevq (globejq) inlormavimo tvark4, priemimo komisijos protokohl ir asmenq pateiktLl dokumentq

saugo jimo vietq ir Lerminus.

3. Prienimo komisijq darbo tvarkos apraias skelbiamas progimnazijos svetaineje

www. daukantoBregi!u44zijs,y!lqi!!.1!t!11,

4. I Vilniaus Simono Daukar.rto progimnazij4 mokytis pagai pradinio ugdymo programE,

pagrindinio ugdymo programos pirmqj4 dall priimami vaikai, vadovaujantis Vilniaus micsto

savivaldybes bendrojo ugclyrno mokyklas tvarkos apraiu ir jame nurodytais kriterijais.

5. Plogirnnazijos klascs komplcktr-rojamos vadovaruanlis ,.Mokyklq, vykdandiq fbrmaliojo

Svietino progralnas, tinklo khlirno taisyklemis", patvirlintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes

2011 m. birZelio 29 d. nutarimr-i Nr. 768.

6. Asmenq priemim4 i progimnazij4 mokytis nuo 2017 m. rugsejo 1 d. vykdo Mokiniq

pricmimo komisi ja (toliau Komisija),

II. MOKINIU PRIEMIMO KOMISIJOS DARBO ]'VARKA

1 . Mokiniq priemimo komisijas (l(omisijas) tvirtina progimnazijos direktorius ne veliau

kaip iki 201 7 m. balandZio 3 0 d.

' 8. Progimnazijoje vcikia dvi priemimo komisijos: priemimo i 1-4 klascs ir priemimo i 5-

8 klases.

9. Komisijospirmininkas:
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9.1. vadovauj a komisijos darbui;

9.2. Saukia komisijos posedZius;

9.3. paskirsto l'unkcijas komisijos nariams;

9.4. priima sprendimus del komisijos darbo;

9.5. priima sprendimus del papildomos informacijos pateikimo i3 praiymo teikejo;

9.6. prireikr"rs kreipiasi teisines ar kitos pagalbos i progimnazijos direktorirl;

9.7. atsako uZ priimtq sprendimq skaidrum4;

9.8. pasira5o komisijos posedZiq protokolus.

I0. Priemimo 1<om isija:

10.1. ne veliau kaip iki 2017 m. balandZio 30 dienos parengia komisijos darbo tvarkos

apra54;

10.2. nagrineja pra5ymus mokytis;

10.3. sudaro norindiq mohytis asmenq suvesting pagal hriterijus;

10.4. trfikstant informacijos apie mokini gali atideti praSymo mokltis svarstym4 iki kito

komisijos posedZio;

10.5. prireikus kreipiasi ipra5ymo teikejus del informacijos apie pirmr:mo kriterijus

pateikimo;

10.6. prireikus numato papildomus kriterijus, jei reikia nustato trl kriterijq reikSmg

taSkais;

10.7. iSsiskyrus nuomondms de I mokiniq priemimo mokyis, sprendimai priimami

balsuojant. Esant vienodam balsq skaidiui, lemiamas yra priemimo komisijos pirmininko balsas;

10.8. per dvi darbo dienas nuo priemimo komisijos posedZio sudaro preliminarq priimtq

mokytis mokiniq s4ra5q ir ji paskelbia mokyklos skeibimq lentoje ir intemeto svetaineje;

10.9. skelbia informacij4 apie priimtus sprendimus (patenkintus, nepatenkintus,

nenagrindtus praSymus);

10.10. atsako uZ pateiktos inlbrmacijos teisingum4.

i 1, Komisijq posedZiq gralikas:

1i.1. Priemimo i1 4 klases 2017 m. birZelio 1 5d 9 i6 val.303 kab.

1 1 .2. Priemimo | 5-8 klases 2017 m. birZelio 5-7 d. 9 1 6 val 204 kab.

12. ISnagrinejusi pateiktus pra5ymus Komisijos sudaro priimtqjr4 il pletenduojandiq i

laj\vas \ ictas vriku saraSus:

12.1.2011 m. birZelio 5 d. 15.00 val. plogimnazijos skelbimq lenloje ir interncto

svelaineje skelbiami priimtrfLl ir pretenduojandiq I laisvas vietas 1-4 klases mokiniq s4raSai.

12.2. 2017 m. birZelio 7 d. 15.00 val. progimnazijos skelbimq lentoje ir interneto

svetaineje skelbiami priimtqjrl ir pretenduojandiq i laisvas vietas 5 8 klases mokinir-1 s4raSai.



13. BirZelio 8-9 d. I(omisijos patvirlina priimtus ir nepriimtr-rs mokinius Vilniaus miesto

savivaldybes mokiniq priemimo sisternoje.

14. BirZelio 16-20 d. Komisijos, Vilniaus miesto savivaldybes mokiniq priemimo sistemoje

pamatg galutinius sqraSus mokiniq, pasirinkusirl mokytis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje.

i laisvas vietas kviedia mokinius iS laukiandiqjq s4ra3o pagal turimq ta5kr4 skaidiq.

15. Esant poreikiui ir laisvr-1 mokymosi vietq, skelbiamas papildomas priemimas 2017 m.

rr-rgpjudio menesl.

16. Papildomo priemimo I(omisijq posedZirl grafikas:

16.1. Priemimo i 1-4 klases 2017 m. rLrgpjhdio 24 d. 9-14 val. 303 kab.

16.2. Priemimo j 5 8 klases 2017 m. rugpjDdio 24 d.9 14 val.204 kab.

17. l5nagrinejusi pateiktus pra5ymus Komisijos sudaro ir2017 rn. rugpjhdio 24 d. 15.00val.

skelbia priimtqjq j 1-8 klases mokiniq s4raius,

1 8. I{omisijq posedZiai protokoluojami.

19. Komisijq posedZiq clokumentai saugomi Progimnazijos komisijq, darbo grupiq veiklos

segtuve, archyve dokumentai saugomi penltcrius metlts.

20. Itomisrjoms baigus dalbq, pliemimq vykdo direktorius.

III, PIUEMIMO I MOKYKLA IFOIIMINIMAS

21. Asmuo priimamas mokylis rnokyklos direktoriaus isakymu, sudarius dviSalg mokymo

sutarlf. Mokymo sutarli uZ vaik4 iki 14 metq jo vardu sudaro tevai (globejai), r,erkdami i5imtinai

vaiko interesr4 labui.

22. AbLr mokymo sulafiies egzempliorius pasira5o mokyklos direktorius ir praiymo

pateikejas. Vienas sutarlies egzempliorius iteikiamas pra5ym4 pateikusiam asmeniui, kitas sutarties

cgzempliorius sallgomas mokinio asnrens byloje. Mokymo sutartys registrLlojamos mokymo sutardiq

registlacijos knygoje.

23. Sudarius mokymo sutarti, asmuo ltraukiamas f Mokiniq registr4, formr-rojama jo asmens

b1 la. Asmens b1 la saugoma progimnazijoje.

24. Priimtqjq i 1 8 klases mokiniq tevai (globejai) mokymo sutarti pasira5o lki 2017 m

rugpjDdio 31 d, 9.00 val.

25. Jei iki nurodyto laiko mokymo sulartis nira pasirasoma, laikoma, kad paretskejas

atsisako mokytis Vilniaus Simono Daukanto pro gimnazij oj e

" 26. Asmenq paskirstymas ! klases ilorminamas mokyklos direktoriaus isakymu(-ais).

Klasir.l sqraSai skelbiami progin,nazijos skelbimrl lentoje ir interneto svetainejc 2017 m. rugpjudio 31

d. 14 val. Pleliminallts klasiq s4raSai gali blti skelbiami ir anksdiau.




