PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2022 m. kovo 28 d.
įsakymu Nr. V1-138

PRIĖMIMO Į VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJĄ
MOKYTIS NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto progimnaziją komisijos (toliau – Komisija) darbo
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Komisijos darbo tvarką ir mokinių priėmimo į Vilniaus
Simono Daukanto progimnaziją tvarką.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi 2022 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. 1-1316 „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
tvarkos aprašas“.
3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisumo, objektyvumo ir
nešališkumo principais.
4. Komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir 4 nariai, ir jos darbo tvarką
įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.

II SKYRIUS
ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS VYKDYMAS
5. Asmenų priėmimą į mokyklą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.
6. Mokyklos direktorius:
6.1. padeda sudarytajai priėmimo komisijai spręsti priėmimo metu iškilusius klausimus;
6.2. priima sprendimą dėl kreipimosi į Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisiją;
6.3. įsakymu tvirtina į mokyklą priimtų mokinių sąrašus.
7. Priėmimo komisijos pirmininku skiriamas mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Mokyklos direktorius negali būti nei priėmimo komisijos pirmininku, nei nariu.
8. Priėmimo komisijos pirmininkas:
8.1. vadovauja Komisijos darbui;
8.2. šaukia Komisijos posėdžius;
8.3. paskirsto funkcijas komisijos nariams;
8.4. priima sprendimą dėl Komisijos darbo;
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8.5. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;
8.6. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;
8.7. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;
8.8. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus;
8.9. atsako už pateiktos informacijos teisingumą.
9. Priėmimo komisija:
9.1. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;
9.2. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;
9.3. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant.
Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas;
9.4. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Komisijos kiekvieno posėdžio sudaro
priimtų/nepriimtų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK-, surinktų
pirmumo taškų suma. Priimtų/nepriimtų mokinių sąrašai skelbiami mokyklos interneto svetainėje
http://daukantopagrindine.vilnius.lm.lt.migdolas.serveriai.lt pagal priėmimo į bendrojo ugdymo
mokyklas per e. sistemą grafiką.
10. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
10.1. priimti sprendimą dėl mokinių priėmimo ar nepriėmimo į progimnaziją;
10.2. priimdama sprendimą, atsižvelgti į dokumentus, patvirtinančius priėmimo į
progimnaziją pirmumo teisę ir remtis priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo mokyklas
tvarkos aprašu 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316;
10.3. tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) prašyti papildomų pirmumo kriterijus patvirtinančių
dokumentų, jei kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo;
10.4. vadovaujantis Aprašo tvarkos reikalavimais, sudaryti priimamų į mokyklą mokinių
sąrašą ir teikti tvirtinti mokyklos direktoriui.
11. Komisijos nariai neturi teisės pasinaudoti ar atskleisti tretiesiems asmenims
konfidencialios ar su asmens duomenimis susijusios informacijos, įgytos jiems dirbant Komisijoje.

III SKYRIUS
PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS
NUOSTATOS IR KRITERIJAI
12. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais
kalendoriniais metais sueina 7 metai Į pirmąją klasę gali būti priimami vienais metais jaunesnio
amžiaus vaikai, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo
programą, per e. sistemą tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir pridėjus priešmokyklinio ugdymo
pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendaciją.
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13. Asmenys, norintys tęsti mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą (t. y., mokytis
antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje klasėje) kitoje mokykloje, turinčioje laisvų mokymosi vietų
klasėse, per e. sistemą pateikia prašymą bei prideda prie jo vaiko mokymosi pasiekimų ir pažangos
įvertinimą.
14. Mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys, lankę kitas mokyklas, bet
norintys tęsti mokymąsi nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. jiems priskirtoje mokykloje pagal pradinio
ugdymo programą (t. y., mokytis antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje klasėse), priimami bendra tvarka
per e. sistemą pateikę prašymą ir pridėję prie jo pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje
mokykloje.
15. Mokytis į penktąsias klases pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami
mokiniai, pateikę mokyklai pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje.
16. Mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys, lankę kitas mokyklas, bet
norintys tęsti mokymąsi nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. jiems priskirtoje mokykloje pagal
pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (t. y., mokytis šeštojoje, septintojoje ar aštuntojoje
klasėse), priimami bendra tvarka per e. sistemą pateikę prašymą ir pridėję prie jo pažymą apie
mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
17. Vaikai, gyvenantys ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje, kurių broliai ir (ar) seserys
(įbroliai ir (ar) įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar)
pagrindinio ugdymo programą pasirinktoje mokykloje, turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas
vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais, tačiau jiems nėra
skiriamas pirmumo kriterijaus 1 taškas.
18. Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pats vaikas, kurie atvyko laikinai gyventi, e.
sistemoje pateikia gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pažymą iš registro apie
naujai įsigytą nekilnojamąjį turtą (iki 2 metų), nekilnojamojo turto pirkimo ar kitus dokumentus).
19. Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pateiktų
prašymų pradėti mokytis penktoje klasėje skaičius viršija nustatytą mokinių ir klasių komplektų
skaičių, tai pirmiausia priimami vaikai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, kurie baigė
pradines ugdymo įstaigas, o tik vėliau mokiniai, kurie nori keisti ugdymo įstaigas.
20. Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pretenduojant į
bendrojo ugdymo mokyklas galioja visa Savivaldybės teritorija), pateiktų prašymų pradėti mokytis
pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skaičius viršija nustatytą mokinių ir klasių
komplektų skaičių, tai be eilės priimami:
20.1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,
priklausantys mokyklos aptarnavimo teritorijai;
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20.2. užsienio valstybių diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje
esančiose diplomatinėse atstovybėse, Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso darbuotojų,
sugrįžusių į Savivaldybės teritoriją iš darbo užsienyje ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos profesinės karo tarnybos karių, perkeltų į Savivaldybės teritoriją, vaikai;
20.3. mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai;
20.4. baigę šioje mokykloje pradinio ugdymo programą (4-ąją klasę) ir pageidaujantys
mokytis 5-ojoje klasėje; taip pat mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį šioje
mokykloje (8-ąją klasę) ir pageidaujantys mokytis 9-ojoje (I gimnazijos) klasėje; mokiniai, baigę
pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį šioje mokykloje ir apsisprendę tęsti dalykų, dalykų
modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi
pagal vidurinio ugdymo programą;
20.5. 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 (išsideklaravimo
iš Lietuvos pažyma, vaiko mokymosi užsienyje pasiekimų pažyma). Asmenys, deklaravę išvykimą
iš Lietuvos ir neturėję galimybės deklaruoti savo grįžimo iki prašymams e. sistemoje pateikti
nurodyto termino, priimami pagal Aprašo 52 punkte nurodytų pirmumo kriterijų taškų sumą;
20.6. įvaikinti vaikai, globotiniai, rūpintiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma
tėvų prašymu), kai tėvų (globėjų, rūpintojų) deklaruota gyvenamoji vieta priklauso ugdymo įstaigos
aptarnavimo teritorijai;
20.7. vaikai, turintys sunkią judėjimo negalią (juda vežimėliu arba negali lipti laiptais), ir
vaikai, kurių bent vienas iš tėvų turi sunkią judėjimo negalią (juda vežimėliu arba negali lipti laiptais),
kai ugdymo įstaiga, priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, nėra pritaikyta judėjimo negalią
turintiems asmenims, turi teisę pasirinkti bet kurią kitą Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklą, kuri atitinka jų fizinius poreikius, kartu su vaikais, gyvenančiais mokyklai
priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ir į ją patekti be eilės.
20.8. Kiti asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pretenduojant
į mokyklas pagal vidurinio ugdymo programą galioja visa Savivaldybės teritorija) ir pretenduojantys
mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, priimami pagal suminį pirmumo
kriterijų taškų skaičių.
21. Pirmumo kriterijai ir jų vertė taškais yra tokie:
21.1. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) (jeigu kitas yra miręs,
teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba
teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės), neįgalių tėvų vaikams skiriamas 1 taškas;
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21.2. dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu,
skiriami 2 taškai;
21.3. daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas;
21.4. priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankiusiems vaikams skiriamas 1
taškas;
21.5. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos
gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų
(nuo 2 iki 6 metų) (deklaracijos terminas pirmo posėdžio metų skaičiuojamas birželio 1 d.
duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data), skiriami 2 taškai. Šis pirmumo
kriterijus taikomas ir vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota
gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) būste
(įrodantys dokumentai turi būti prisegti e. sistemoje);
21.6. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos
gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra 6 ir daugiau metų
(deklaracijos terminas pirmo posėdžio metų skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose
posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data), skiriami 4 taškai;
21.7. vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir (ar) įseserės) prašymo pateikimo metu
jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje,
skiriamas 1 taškas, šis pirmumo kriterijus nėra taikomas Aprašo 46 punkte išvardytiems vaikams.
22. Atsakingi už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenys turi teisę tėvų prašyti
papildomų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo
ir teisėtumo.
23. Ugdymo įstaiga turi teisę netenkinti tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo, jeigu tėvai
(globėjai, rūpintojai) per nurodytą laikotarpį, esant pagrįstų abejonių ar įrodymų dėl faktinės /
deklaruotos gyvenamosios vietos neatitikties, nepristato atsakingiems už priėmimo vykdymą ir
koordinavimą asmenims pateiktų duomenų patvirtinančių dokumentų.
24. Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams,
ilgiausiai mokyklos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą, po to arčiausiai mokyklos
deklaravusiems gyvenamąją vietą.
25. Nepriimtiems mokytis dėl laisvų mokymosi vietų stokos ar kitų objektyvių priežasčių
mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantiems mokiniams siūloma rinktis kitas artimiausias tą
pačią bendrojo ugdymo programą vykdančias mokyklas, turinčias laisvų mokymosi vietų. Jeigu
gyvenamosios vietos deklaravimo terminas mažesnis negu dveji metai ir į mokyklą nepatenka visi
jos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, paliekama teisė šiems mokiniams pasiūlyti artimiausią
ugdymo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų.
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26. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai,
negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, jei
mokykloje yra laisvų mokymosi vietų. Jei mokykla negali patenkinti visų registruotų prašymų,
mokiniai priimami eilės tvarka pagal šio Aprašo 21 punktą.

IV SKYRIUS
KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
27. Komisija dirba nuo 2022 birželio 1 d. iki 2021 rugpjūčio 31 d.
28. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.
29. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkas, o jeigu Komisijos pirmininko
nėra – jo paskirtas kitas Komisijos narys.
30. Komisijos sekretorius:
30.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą (darbotvarkes, protokolų nutarimų projektus, kitą
medžiagą) ir rašo protokolus;
30.2. sutvarkytą komisijos dokumentaciją pateikia Komisijos pirmininkui.
31. Komisijos posėdžių grafikas:
 2022 birželio 2 d. 15.00 val. 101 kab.;
 2022 m. birželio 7 d. 14.00 val. 101 kab.;
 2022 m. birželio 13 d. 14.00 val. 101 kab.;
 2022 m. birželio 21 d. 10.00 val. 101 kab.;
 2022 m. rugpjūčio 22 d. 10.00 val. 101 kab.
32. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės
numeris, posėdžio dalyviai, svarstomi klausimai ir priimti nutarimai. Protokolas turi būti parengtas
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, o jeigu
Komisijos pirmininko nėra – jo paskirtas posėdžiui pirmininkavęs Komisijos narys.

V SKYRIUS
PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS
33. Asmuo priimamas mokytis mokyklos direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę mokymo
sutartį. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai
vaiko interesų labui. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų)
rašytinį sutikimą.

7
34. Atsisakyti mokymo paslaugos, tėvai (globėjai, rūpintojai) gali raštu ar žodžiu
informuodami mokyklos vadovą dėl mokyklos nebelankymo. Vaikas išbraukiamas iš lankančiųjų
sąrašo mokyklos vadovo įsakymu.
35. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs
asmuo. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties
egzempliorius saugomas mokykloje.
36. Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma,
šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
37. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartis
turi būti sudaryta iki pirmos mokymosi dienos.
38. Asmenų paskirstymas į klases įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu iki
rugpjūčio 31 d.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Komisijos posėdžių protokolai, priimtų/nepriimtų mokinių sąrašai su surinktais
pirmumo kriterijais saugomi archyve 5 metus, priimtų asmenų pateikti dokumentai – mokinių asmens
bylose, kurios laikomos raštinėje, ir saugomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymu ir kitais teisės aktais. Nepriimtų asmenų dokumentai saugomi iki einamųjų metų
spalio 1 dienos.
40. Aprašas su Komisijos posėdžių grafiku ir darbo vieta skelbiami mokyklos interneto
svetainėje http://daukantopagrindine.vilnius.lm.lt.migdolas.serveriai.lt

