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                 PATVIRTINTA  
                         Vilniaus Gerosios Vilties  

                 progimnazijos direktoriaus  

                                                                                                        2021 m. kovo  24 d.                                                                                                                                   
                                                                                                        įsakymu Nr. V- 43   

  

VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJOS 2021-2022 m.m.  

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS  
  

  

1. Komisija, vykdydama mokinių priėmimą, vadovaujasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 

m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-874,  

2. Mokinių priėmimo komisiją sudaro  komisijos pirmininkas ir 8 nariai:  

Lina Marcinkevičiūtė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkas);  

Edita Ostrovskė,  sekretorė (komisijos sekretorė);  

Ala Karvackaja,  raštinės vadovė;  

Ana Liminovič, socialinė pedagogė;  

Danutė Dušauskienė-Duž, specialusis pedagogas;  

Violeta Vaškienė, informacinių technologijų mokytoja;  

Zita Kristina Druktenienė,  muzikos mokytoja;  

Lucija Pobedinska, progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė;  

Aurelija Kunigėlienė, progimnazijos tarybos pirmininkė.     

3. Mokinių priėmimo komisija dirba nuo 2021 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.  

4. Komisijos posėdžių  darbo grafikas:  

Eil. 

Nr.  

Posėdis  Data  Laikas  Vieta  Atsakingi 

asmenys  

1.  Dėl mokinių 

priėmimo į 1-8 klasę  

2021-06-03  14.00 val.  105 kabinetas  L.Marcinkevičiūtė 

E.Ostrovskė  

2..  Dėl mokinių 

priėmimo į 1-8 klases  

2021-06-15 10.00 val.  105 kabinetas  L.Marcinkevičiūtė 

E.Ostrovskė  

3.  Dėl mokinių 

priėmimo į 1-8 klases  

2021-06-22 10.00 val.  105 kabinetas  L.Marcinkevičiūtė  

E.Ostrovskė  

4.  Dėl mokinių  

priėmimo į 1-8 klases  

2021-06-29 10.00 val.  105 kabinetas  L.Marcinkevičiūtė 

E.Ostrovskė 

5. Dėl mokinių  

priėmimo į 1-8 klases 

2021-08-19 10.00 val. 105 kabinetas L.Marcinkevičiūtė 

E.Ostrovskė 

6.  Dėl papildomo  

mokinių priėmimo į 

1-8 klases  

2020-08-28  10.00 val.  105 kabinetas  L.Marcinkevičiūtė 

E.Ostrovskė  
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4.1. Esant būtinybei, gali būti kviečiami papildomi komisijos posėdžiai.  

    

5. Prašymai mokytis nagrinėjami progimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus, patvirtinančius 

dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau, kaip paskutinę, 

prašymų pateikimui skirtą dieną. 

6. Dokumentus komisijos sekretorė perduoda komisijos pirmininkui prieš 1 dieną iki komisijos 

posėdžio.  

7. Komisijos narių atsakomybė:  

7.1. Komisijos pirmininkas – progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina  

Marcinkevičiūtė:  

7.1.1. vadovauja komisijos darbui;  

7.1.2. šaukia komisijos posėdžius;  

7.1.3. paskirsto funkcijas komisijos nariams;   

7.1.4. priima sprendimą dėl komisijos darbo;  

7.1.5. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;  

7.1.6. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į progimnazijos direktorių;  

7.1.7. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;  

7.1.8. pasirašo komisijos posėdžių protokolą;  

7.1.9. atsako už pateiktos informacijos teisingumą;  

7.1.10. išsiskyrus komisijos narių nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis ir po 

balsavimo esant vienodam balsų skaičiui, priima sprendimą dėl mokinių 

priėmimo mokytis.  

 

7.2. Priėmimo komisija:  

7.2.1. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;  

7.2.2. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus, numatytus 

priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašo 5 skyriaus 52 punkto 52.1-52.7 papunkčiuose. 

7.2.3. nustato Vilniaus savivaldybės tarybos patvirtinto aprašo 52 punkto 52.1-52.7 

papunktyje nurodytų kriterijų vertę taškais.  
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7.2.4. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami 

balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos 

pirmininko balsas.   

7.2.5. sprendimą dėl mokinių priėmimo mokytis pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo pirmos dalies programas, pagal e. sistemoje pateiktą asmens 

prašymą priima mokinių priėmimo komisija ir progimnazijos direktorius.  

7.2.6. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo priėmimo  komisijos kiekvieno 

posėdžio sudaro priimtų/ nepriimtų mokytis mokinių sąrašą su prašymo 

e.sistemoje numeriu MOK -, surinktų pirmumo taškų suma ir jį skelbia 

progimnazijos tinklapyje www.vilties.vilnius.lt.lt.  

7.2.7.Komisijos nutarimai galioja, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3  

komisijos narių.  

8. Asmenų prašymų administravimas ir skelbimas: 

8.1. Asmenų prašymus mokytis administruoja sekretorė Edita Ostrovskė: 

8.1.1      ne vėliau kaip tą pačią dieną  nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio 

sudaryto ir perduoto priimtų / nepriimtų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. 

sistemoje numeriu MOK -  ir  surinktų pirmumo taškų suma, skelbia 

progimnazijos interneto svetainėje www.vilties.vilnius.lt.lt.  ir skelbimų lentoje.  

9. Priėmimo komisijos posėdžių protokolų ir priimtų bei nepriimtų mokytis mokinių pateiktų 
dokumentų saugojimo vieta ir terminai:  

9.1. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir protokolai bei asmenų pateikti dokumentai per 

2 darbo dienas perduodami progimnazijos direktoriui.   

9.2. Priimtų/ nepriimtų mokinių sąrašai su surinktais pirmumo kriterijais, mokinių pateikti 

dokumentai, priėmimo komisijos posėdžio protokolai ugdymo įstaigoje saugomi trejus 

metus  ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.  

9.3. priimtų mokytis mokinių pateikti dokumentai saugomi jų asmens bylose progimnazijos 

raštinėje ir 5 m. po mokyklos baigimo progimnazijos  archyve.  

10. Komisijos nariai, susiję su e. sistemoje tvarkymu, už asmenų duomenų slaptumą, objektyvų, 

sąžiningą ir skaidrų mokinių priėmimo organizavimą, atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.  

    __________________________  

  

http://www.vilties.vilnius.lt.lt/
http://www.vilties.vilnius.lt.lt/

