
                 PATVIRTINTA
                 Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės
                  mokyklos direktoriaus

                                                                                                        2014 m. sausio 6 d.
įsakymu Nr. V- 5

VILNIAUS GEROSIOS VILTIES VIDURINĖS MOKYKLOS 2014-2015 M.M.
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKA

1. Komisija vykdydama mokinių priėmimą vadovaujasi Priėmimo į Vilniaus miesto

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės

tarybos 2013 m. birželio 5 d sprendimu. Nr. 1-1273 ir Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos

mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašu, patvirtintu 2014 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-4.

2. Komisiją sudaro 10 narių:

    Alvydas Šarmavičius, direktorius (komisijos pirmininkas);

    Rima Dudzevičienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

                         Lina Marcinkevičiūtė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

                         Vilma Budreckienė - spec. pedagogė, logopedė;

                         Ana Liminovič- socialinė pedagogė;

                         Aurelija Kunigėlienė- mokyklos tarybos pirmininkė;

                         Zita Kristina Druktenienė - muzikos mokytoja;

                         Irena Staknienė - dailės mokytoja;

                         Rima Kirkilienė - raštinės vedėja ( komisijos sekretorė);

                         Lina Sventnickaitė - sekretorė;

3. Komisija dirba nuo 2014 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

4. Direktoriaus 2014 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtintas komisijos darbo

posėdžio grafikas:

Eil.
Nr.

Posėdis Data Laikas Vieta Atsakingi
asmenys

1. Dėl mokinių
priėmimo į 1-4 klases

2014-06-02 15.00 val. 108
(direktoriaus)
kabinetas

A.Šarmavičius
R.Dudzevičienė
L.Marcinkevičiūtė

2 Dėl mokinių
priėmimo į 5-8 ir 12
klases

2014-06-18 10.00 val. 108
(direktoriaus)
kabinetas

A.Šarmavičius
R.Dudzevičienė
L.Marcinkevičiūtė

2. Papildomas  mokinių
priėmimo į 1-12
klases

2014-08-28 10.00 val. 108
(direktoriaus)
kabinetas

A.Šarmavičius
R.Dudzevičienė
L.Marcinkevičiūtė

Esant būtinybei, gali būti kviečiami papildomi komisijos posėdžiai.

.



5. Prašymus priėmimui mokytis į 1-8 ir 12 klases registruoja sekretorė (109 kab.).

Vėliausiai prieš 3 dienas iki skelbto komisijos posėdžio pateikiamas įgytas išsilavinimo

pažymėjimas arba pažyma apie mokinio mokymosi rezultatus bei kiti pirmumo teisę įrodantys

dokumentai.

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

komisijos posėdžio.

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

narių.

8. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir per 2 darbo dienas perduodami mokyklos

direktoriui. Dokumentai saugomi mokyklos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Išnagrinėjusi pateiktus prašymus komisiją  sudaro priimtųjų ir nepriimtųjų vaikų

sąrašus  ir juos viešai skelbia mokyklos internetiniame puslapyje, mokyklos skelbimų lentoje,

nurodo nepriėmimo į mokyklą priežastis.

10. Komisijos nariai atsako už objektyvų, sąžiningą ir skaidrų mokinių priėmimo

organizavimą, užtikrina mokinių ir jų tėvų informavimą.

_______________________________


