
PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto proginnazijos
direktoriaus 2014 m. gruodZio 18 d.

isakymu Nr. V1-549

PRITMIMO I VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA

TVARKOS APRA.SAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pri€mimo i Vilniaus Simono Daukanto progimnazij4 tvarkos aprasas parengtas

\ adovauj antis P emimo i Vilniaus miesto savivaldybes bendroj o ugdymo mokyklas tvaJkos aprasu,

patl inintu Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2013 m. birielio 5 d. sprendimu Nr. 1-1273.

2. Sis aprasas skelbiamas progimnazijos svetain6je www.daukantoprosimnazija.vilnius.lm.lt.

3. I Vilniaus Simono Daukanto progimnazij4 mokytis pagal pradinio ugdymo program4,

pagrindinio ugdymo programos pinn{4 dali pirmumo teise priimami vaikai, g}.venantys

progimnazijai priskirtoje aptamavimo teritodjoje bei mokiniai, kwiq broliai ir seserys praiymo

pareilJmo metu jau moko.i progimnazijoje.

4. PaZyrnas apie gyventojo deklaruot4 gyvenam4j4 viet4 ir ieimos sudetj mokyklos

administracija gauna (esant te!r+ sutikimui prasyme) i3 Vilniaus miesto gyventojq registro teises

aktq nustat)1a tvarka.

5. Progimnazijos klases komplektuojamos vadovaujanlis Mokyklq, vykdandiq fomaliojo

Svietimo programas, tinkio kDrimo taisyklemis. patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes

201i m. birZelio 29 d. nutarimu Nr. 768.

6. Tevai (globejai, rnpintoiaD. kurig vaikai (globotiniai) pageidauja mokltis Viiniaus

Simono Daukanto progimnazijoje, pateikia nustat)4os fomos te\rl (rupintojq, teisetq globejq)

pra.3ym4 ir apraSe nurodytus dokumentus progimnaziios direktoriui.

7. PraSymai mokytis priimami mokJklos rastineje nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2015 m.

rugpj[dio 19 dienos. Atski6is atvejais prasymq priemimas gali bflti pratgsiamas.

8. Prasymai registruojami teisds aktq nustatlta tvarka.

9. Asmenq pri€mim4 i progimnazij4 vykdo Mokiniq priemimo komisija (toliau -
Komisii a) ir progimnaz ijos direktorius.
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II. PRIEMIMAS MOI'YTIS I 1-4J4 KLAS4

10. Prad6ti mokyis pagal pradinio ugdlrno program4 priimamas vaikas, L-uriam tais

kalendoriniais metais sueina 7 metai. I pirm4j4 klasg gali btti priimami ir jaunesnio arnZiaus vaikai,

atsizvelgia,rt i individuali4 vaikq brand4 ir pasirengim4 mokyklai.

11. Teu4 (globejq, rupintojq) ir vaikq pageidavimu i progimnazij4 gali b[ti priimti

mokiniai, negyvenantys mokyllos aptamavimo teritorijoje ar g)'venanlys gretimoje savivaldyb€je,

jei progimnazij oj e ya laisnl vietq pagal pra3ymo pateikimo dat4.

12. Jei ! progimnazij4 pradeti mokltis pagal pradinio ugdymo program4jau priimti visi jos

aptamavimo teritorijoje g'.venartys ir norintys lar&'ti t4 mokykl4 asmenys, o i likusias laisvas

vietas 1ta daugiau ta padia data registuotrl pragym+ negu progimnazija gali priimti mokiniq,

pimriausiai priimami:

12.1. specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikai;

12.2. naSlaidiai, vaikai, tudntys globejus ar rupinlojus, ir neigaliq tevq vaikai;

12.3. is gretimos progimrazijai teritorijo::

12.4. jeigu progimnazijos aptamavimo teritorijoje gyvena vaiko seneliai ar kiti artimi

giminaidiai, galintys pdZiueti ir pasirupinti vaiku.

13. Tevai (globejai, rupintojai), pageidaujantys leisti i pimqj4 klasq vaik4, ku am tais

kalendoriniais metais sueina septyneri metai, progimnazijai pateikia:

13.1. nustatltos fomos te\rl (rupintojq, teisetq globejq) pras)'mq (1 pdedas);

13.2. vaiko gimimo liudijimo kopij4;

13.3. pail'm4 apie vaiko deklaruotq gyvenam4j4 \ier1 Aei ptaiyme nesutinkama, kad

ii pab,ma bitv iiinema ii yilniaus thiesto wentoiu rcgish'o)l

13.4. vaiko ugdymosi pasiekimq apras4 fel lanke prieimobtwikio ugdymo grupg);

13.5. nustatltos formos vaiko sveikatos pazymejimq;

ll.o. atclirais awejais gali biti pateihi papildomi dolumentai.

14. Tdvai (globdjai, rupintojai), no ntys leisti i pim4i4 klasE vaik+ kuriam tais

kaiendoriniais metais nesueina septyneri metai, progimnMijai pateikia:

14.1. nustatJtos formos te\q (ifipintojq, teisetq globejr]) prasymq (1 priedas);

14.2. vaiko gimimo liudijimo kopij4;

14.3. pazym4 apie vaiko deklaruot4 gyvenamqi4 viet4 (iei praiyme nesutinkama, l'.ad

ii paZyua brtq iiimama iS filniaus miesto g\entojt! regktto);

14.4. nustat)4os fomos vaiko sveikatos paZymdjim4;

14.5, paiymq apie vaiko brandumq mokyklai.



15. Paimq apie vaiko brandum4:

15.1. iSduoda atitinkama ugdymo istaiga, jeigu vaikas lanke ikimokyklinio ugdymo

istaigos prie5mokyklinio ugdymo grupg;

15.2. jeigu vaikas buvo ugdomas ntunuose (ir) ar yra nelarkgs p.ieSmokyklinio

ugdymo grupes, brandumo mokyklai vertinim4 atlieka progimnazijos specialistai;

15.3. iSkilus neai3kumams ddl vaiko ivertinimo, vaiko brardumq mokyklai nustato

Vilniaus miesto pedagogines psichologines tamybos specialistai.

III. PRIEMIMAS MOKYTIS I 2 _ 4 KLASES

16. Asmenys, norintys tgsti moksl4 pagal pradinio ugdymo programq (t y. mok"vtis

antroie, treiioje ar ketvirtoje klaseje), progimnazijai pateikia:

16.1. nustatytos fomos tevq (rlpintojr+, teisetq globeji+) prasymq (1 priedas);

16.2. vaiko gimimo iiudijimo kopij4;

16.3. paZymq apie mokinio deklaruot4 gyvenam4i| vleI4 (iei praiy e nesutinkama,

k6d li paZwa bnhf iiimana ii l/ilniaus miesto eiventoj4 /egistro);

16.4. mokymosi pasiekimq aprai4 ir/ar paZl.nq apie jo rnokl'rnosi pasiekimus

ankstesnej e mokykloje.

16.5. nustatytos fomos sveikatos paiynejim4.

lv. PRIIIMIMAS MOKYTIS I s-4J4 KLAS4

I l'1. I progimnazij4 pradeti mok1tis pagal pagrindinio ugdymo programos pirm4j4 daLi

pirmurro teise priimami mokiniai, progimnazijoje baigg pradinio ugdymo p.ogtamq ir pateikq

nustatytos fomos te\q (rupintojq, teisetq globejq) prasyn4 (3 priedas).

18. Mok)'tis i 5-Ai4 klasg priimami mokiniai g)'\'enantys progimnazijai priskirtoje

aptamavimo tedto joje ir pateikq:

18.1. nustat)'tos fomos tdvq (rdpintojq, teisetrl globejq) praSym4 (2 priedas);

18.2. vaiko gimimo liudijimo kopij4;

18.3. paiym4 apie mokinig deklaruot4 gyvenamAi4 rlet4 (jei pruiyne nesutinkama'

fuid ii pa,na butU iiituamI ii l/ilniaus miesto gtlentoiv registlo);

18.4. pradinio iSsilavinimo paZymejimo kopij4;

18.5. mokymosi pasiekimq apraiq ir/ar paZlmq apie jo moklmosi pasiekimus

; ankstesn€je mokykloje;

18.6. nustaq'tos fomos sveikatos paZymejim4
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19. Jei I progimazij4 pradeti mok)'tis pagal pagrindinio ugdymo programos pirm4ja dal!
jau priimti visi jos aptamavimo teritorijoje g),venantys ir nodntys lanklti t4 mokykl4 asmenys bei

mokiniai. kurirl broliai ir seserys praBlmo pateikimo metu jau mokosi progimnazijoje, o i likusias
laisvas vietas 1'ra daugiau ta padia data registruotLl praslmq, negu progimnazija gali priimti
mokiniq, pirmiausiai priimami:

19.1. mokiniai, pagal jrl mokymosi pasiekimus;

19.2. specialiqjq ugdymosi poreikir4 vaikai;

19.3. nadlaidiai, vaikai, turintys globejus ar rupintojus, ir neigaliq te\,rl vaikai;

19.4. iS $etimos progimnazijai teritorijos;

19.5. jeigu progimnazijos aptamavimo teritorijoje g],vena vaiko seneliai ar kiti artimi
giminaidiai, galintys priZiureti ir pasirupinti vaiku.

20. Isklus neaiskumams, tevai (rupintojai, teiseti globejai) piemimo metu gali pateikti ir
kitus dokumentus.

V. PRIEMIIItrAS MOKYTIS I 6 - 8 KLASES

21. Mok]'tis i 6-8 klases priimami mokiniai g).venantys progimnazijai priskirtoje

aptamavimo terito joje iI pateik€:

21.1. nustaqros formos tevq (dpintojq, teisetq globejq) praslanq (2 priedas);

21.2. vaiko gimimo liudijimo kopij4;

21,3. patymq apie mokinio deklaflrot4 glyenam4l4 vietq (jei praiyme nesutikkama,

kad 3i pa4,me butl| iiimama ii Vilniaus miesto g)ventojq registto);

21.4.2014120t5 m. m. T-ojo pusmedio arba 20l4l2ot5 m. m. I_ojo irIl_ojo t mestnl
mok)'rnosi pasiekimq suvestin9 (galima pateikti elektroninio dienlno suvestin9, patvirtint4 tikrumo
Lyma).

22. Jei i progimnazij4 tgsti mokym4si pagal pagrindinio ugdymo programos pirm4j4 dali
jau priimti visi jos aptamavimo tedtorijoje g].,,ena.1ltys ir nodntys lankyi t4 mokykl4 asmenys ir
mokiniai. kuriq broliai ir seserys pra5ymo pateikimo metu jau mokosi progimnazijoje, o i likusias
laisvas vietas yra daugiau ta padia data registudtq prasymrl negu progimnazija gaii priimti
mokiniq, pirmiausiai priinami:

22.1. mokiniai, pagal jq mokymosi pasiekimus;

22.2. specialir{iq ugdymosi poreikiq vaikai;

22.3. nallaidiai. vaikai, turintys globejus ar rupintojus, ir neigaliq terr4 vaikai;

22.4. is.gretimos progimnazijai terito jos;
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11.5. jeig! progrmnazrjos aptamavimo teritorijoje gl.vena vaiko seneliai ar kiti artimi

siminaiiiai. galinq s priitred ir pasirupinti laiLu.

23. litilus neaiskumadi. tevai (rnpintojai. teiseti globejai) priemimo metu gali pareikti ir
kinrs dokumenrus.

\''I. MOKINIV PRIEMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA

24. Mokinirl pridmimo komisij4 (Komisij4) sudaro pirmininl€s ir 2 nariai.

25. Progimnazijoje veikia dvi pridmimo komisijos: priemimo i 1-4 klases ir priemimo i 5-

8 klases.

26. Komisijr-l posedziq datos:

26.l. Priemimo i l-4 klases 2015m.birzelio4d. 10.00val.318kab.

26.2. Pridmimo i 5-8 klases 2015 m. birZelio 11 d. 10.00 val. 322 kab.

27. ISnagrinejusi pateiktus praSymus Komisijos sudaro priimtqjr-l ir nepriimtr+ vaikq

s4rasus:

27.1.2015 m. birZelio 5 d. 13.00 val. progimnazijos skelbimq lentoje skelbiami

priimtqjq i 1-,l klases mokinirl s4ra3ai.

2'7.2.2015 m. birzelio 12 d. 13.00 val. proginnMijos skelbimrl lentoje skelbiami

p imtqjq i5-8 klases mokiniq s4radai.

27.3. nep imti asmenys informuojami prailne nuiodltu el. pa3tu per 3 da.rbo dienas,

nwodant nepdemimo p ezasti.

28. Komisijos darb4 baigiar

28.1. Priemimo i1-4 klases 2015m.birZelio4d. 16val.

28.2. Priemimo i 5-8 klases - 2015 m. birZelio 1 1 d. 16 val.

29. Esant poreikiui ir laisr.rtr mokymosi vietr+, skelbiamas pqpiklqlqe!_plG!4iq4$ 2015 m.

rugpjiidio menesi.

30. Papildomo priemimo Komisijq posediiq datos:

30.1. Priemimo i 1-4 klases 2015 m. rugpjndio 20 d. 10.00 val. 318 kab.

30.2. Pr;emimo i 5-8 klases 2015 m. rugpjiidio 20 d. 10.00 val. 322 kab.

31. ISnag nejusi pateiktus praS]'nus Komiiijos sudaro ir 2015 m. rugpjtdio 20 d. 15.00

val. skelbia priimtqjq i 1-8 klases mokioiq s4ra3us.

32. Papildomo p emimo Kornisijos darb4 baigia:

32.1. Priemimo i 1-4 klases 2015 m. rugpjtdio 20 d. 15 val.

32.2. Pdemimo i5-8 klases 2015 m. rugpj[dio 20 d. 15 val.

53. Komisijq posedZiai protokoluojami.



6

34. Komisijq posedZiq dokumentai saugomi archyve vadovaujantis Bendrojo lavinimo

mokyklq dokumentr.l saugojimo terminiq rodykle.

35. Komisijoms baigus darbq, pri€rnim4 rykdo direktorius.

VII. PRIEMIMO I MOKYKLA IFORMINIMAS

36. Asmuo priimamas mokytis mokyklos direktoriaus isakymu, sudarius dvi5alg moklmo

sutarti. Mokymo sutarti uZ vaik4 iki 14 metr-l jo vardu sudaro tevai (globejai), veiLdami iSimtirui

vaiko interesq labui.

37. Abu nok).rno sutaties egzempliorius pasiraso mokyklos direktorius ir pralymo

pateikdjas. Vienas sutarties egzempliorius iteikiamas pra5ym4 pateikusiam asmeniui. kitas sutafiies

egzempliorius saugomas mokinio asmens byloje. Mokymo sutartys registruojanos mokymo

sutardiq registracij os knygoje.

38. Sudarius molfmo sutarti, asnuo itraukiamas i Mokiniq registr4, formuojama jo

asmens b) ld. Aqmen< bl la saugoma progimrazijoje.

39. Priintqtq i 1-4 klases mokiniq tevai (globdjai) moklaro sutarti pasirado iki 2015 m.

birielio 9 d. 16.00 val.

40. Priimtqjq i 5-8 klases mokiniq tevai (globdjai) rnokymo sutadi pasiraSo iki 2015 n.

birielio 16 d. 16.00 val.

41. Papildomo plQi4hq metu p imfi+jq i 1-8 klases mokiniq tevai (globejai) mokymo

sutartipasira5o iki 2015 m. rugpjtriio 25 d. 16 val.

,12. Jei iki nurodyto laiko mokTmo sutartis nera pasiraBoma, laikoma' kad

pareiskdjas atsisako mo\tis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoie.

43. Asmenq paskirsfynas I klases lforminamas mokyklos direktoriaus isakymu (-ais).
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l-4 kl.

(vifto iS icvvslobdju vtrds, pavede)

(nokinio deklmotos Clvenmosios vietos adres6)

Vilniaus Simono Daukanto progimnazij os
direktorei J[ratei I utinslailei Kalibatienei

PRASYMAS
DTL PRITMIMo I KLAS4

Praiau priimti mano sunry'duk4

I J[sq vadovauj amos progimnazijos

(vdd6, pavede)

klasg nuo 2015 m.

Paiym6ti E:
E Vaikas gyvena progimnazijos aptamaujamoje tedtorijoje.

E pra5lmo pateikimo metu progimnazijoje mokosi vaiko brolis/sesuo

{irar}ri vdd4 pavde, krst)
E vaikas turi specialiqjq ugdymosi poreikiq;

E vaikas gyvena gretimoje progimnazijai teritorijoje;

tr jeigu progimnazijos aptamavimo teritodjoje g).vena vaiko seneliai ar kiti artimi giminaidiai.

galintys priiilreti ir pasidpinti vaiku.

d.men.

MO KINIO AN KETINAI D UOME NYS
Gimimo data
2015-2016 m. m. mokhys nlokysis Etikos at Tikybos

Szrirf4 kad mokyklos igalioti atstovai tvarkl'q mokinio asmens duomenis, reikalingus ugd)mo
proceso organizar imui.

(paa!6)
Sutinku. kad is Vilniaus miesro gyrenrojq registro bUtq isimama paZyma apie mano vaiko
deklaruot4 g].venam4j4 viet4.

' (pdal6)
Esu susipatihgs su Priemimo i Vilniaus
patvidintu direktoriaus 2014 m. gruodZio 18 d.

Simono Daukanto progimnazij4 tvarkos aprasu

i.al) mu \r. v l-54q.
(pda36)

ANKETINIAI DUOMENYS

Telefonas (asmeninis)

Elektroninio paito adresas
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5-8 kl.

(vieno t tevr+/slobejq vffds, pavddd)

(notinio dekl@otos ela.nDoslos vieros .dret

Vilniaus Simono Daukanto proginnazijos
direktorei Jurarei Lutinskairei - Kalibadenei

PRASYMAS
DEL PRIEMIMO I KLAS4

Prasau priimti mano s[nq,/dukr4

I Jiisq vadovaujamos progimnazij os klasQ nuo 2015 m.
Paiymiti E:
E Vailas g)'\ena progimnazijos apramaujamoje teritorijoje:
E pra5ymo pateikimo metu progimnazijoje mokosi vaiko brolis/sesuo

(iralyti lddq parddg, klse)
Evaikas turi specialiqjq ugdymosi poreikiq;
E raikas gy,vena grerimoje progimrazijaJ rerirorijoje:
trjeigu progimnazijos aptamavimo tedtorijoje gyvena vaiko seneliai ar kiti artimi giminaidiai,
galintys priziuleti ir pasirupinti vaiku.

MOKINIO ANKETINIAI DUOMENYS

d.

Gimimo data
L Mo$kla. kurioje molesi anlsciau

Nuo kurios klases mok€si pi,zos uisienio kalbos (anglq k.)
2-oji uZsienio kalba (rusq, vokietiV, pruncfrz,t k,)

2015-2016 m. m. mokinys mokysis Etikos at Tikybos

Suli ku, kad mokl'klos igalioti atstovai tvark]-trl moKnio asmens duomenis, reikalingus ugdl.mo
ploceso organlzavlmur

(pda!6)

Sutinku, kad iS Vilniaus miesto gyvertojq registro b[tq isimama pa.Zyma apie mano vaiko
dellaruotq gl.venamqja r ierq.

(ptua!6)

Esu susipaiin7s s! Pri€mimo i Vilniaus Simono Daukanto pfogimnazii4 tvarkos aprasu patvirtintu

rraslr ufida'
TEVL/GLOBEJL ANKETINIAI DUOMEI\YS

Tevo Molinos
Vardas
Pavarde
Telefonas (asmeninis)

Elektroninio pasto adresas

direktoriaus 2014 m. gruodiio 18 d. isakymu Nr. V1-549.
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(vieno i! teq/globCjrl vaxdas, pavardC)

(mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
direkrorei Jiiralei Lutinslaitei - Kal ibatienei

PRASYMAS
DEL MOK}MOSI PENKTOJtr IOASEJE

(data)

Prasau leisti mano sfinui/dukai
(vdda. pavard'r)

(4_ klases mokiniui (-ei)) tQsti moklm4si J[sq vadovaujamos progimnazijos penltoje klasdje

nuo 2015 m. rugsejo men. 1 d.

(parasat (vardas pavard€)


