
 

PATVIRTINTA: 

Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos 

direktoriaus  

2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-59 

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES 

TVARKOS APRAŠAS 

1. Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos Mokinių priėmimui į mokyklą ir skyrimui į klases, 

sudaroma komisija (toliau – Komisija).  

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-12 sprendimu 

Nr. 1-423.          

3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir 

nešališkumo principais.   

4. Komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai, ir jos darbo tvarką (toliau – 

Tvarka) tvirtina įsakymu mokyklos direktorius.  

5. Komisija dirba pagal grafiką, kuris atnaujinamas kiekvienais metais (1 priedas). 

6. Skirdama į klases mokinius, Komisija vadovaujasi tėvų pageidavimu, kokia gimtąją kalba (rusų ar 

lenkų) vaikas turi būti ugdomas. 

7. Skirdama į klases mokinius, Komisija vadovaujasi vaiko interesų ir gerovės pirmumo 

nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo vaiko ar jo 

tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, 

nešališkumo, skaidrumo principais ir mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintu tvarkos aprašu. 

8. Komisija, vadovaudamasi Mokytojų tarybos pritarimu gali sujungti klases. Klasės gali būti 

sujungiamos ir tuo atveju, jeigu mokinių skaičius klasėse neatitinka klasių komplektavimo 

reikalavimų.  

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/scl/fi/6oq61j2ablw06bicg074c/MOKINIU-PRIEMIMO-KOMISIJOS-POSEDZIU-GRAFIKAS-IR-DARBO-VIETA-1-priedas.docx?dl=0&rlkey=cnh8zm2wxp2vcqegv3rlhoktj


 

1 priedas 

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS IR DARBO VIETA 

 

Data Pradžia ir pabaiga Darbo 

vieta 

Darbo pobūdis 

2020-06-01 14.00-15.00 val.  8 kab.  Pateiktų dokumentų nagrinėjimas. (po jo 

paskelbiamas preliminarus priimtųjų sąrašas 

su prašymo e. sistemoje numeriu MOK-). 

Komisijos posėdis.  

2020-06-08 14.00-15.00 val.  8 kab. Peržiūrimas patvirtinusių kvietimus skaičius 

ir esant laisvų vietų kviečiami laukiantys 

eilėje vaikai. Pateiktų dokumentų 

nagrinėjimas. Komisijos posėdis.  

2020-06-16 

 

14.00-15.00 val.  8 kab. 

 

 

Peržiūrimas patvirtinusių kvietimus skaičius 

ir esant laisvų vietų kviečiami laukiantys 

eilėje vaikai. Pateiktų dokumentų 

nagrinėjimas. Komisijos posėdis. 

2020-06-22 

 

14.00-15.00 val.  8 kab. 

 

 

Peržiūrimas patvirtinusių kvietimus skaičius 

ir esant laisvų vietų kviečiami laukiantys 

eilėje vaikai. Pateiktų dokumentų 

nagrinėjimas. Komisijos posėdis. 

2020-08-24 10.00-11.00 val. 8 kab. Pateiktų dokumentų nagrinėjimas. Komisijos 

posėdis. Priimamų mokinių sąrašo pateikimas 

tvirtinti mokyklos direktoriui (po šio posėdžio 

paskelbiamas papildomai priimamų vaikų 

sąrašas į laisvas vietas su prašymo e. sistemoje 

numeriu MOK- ir sudaromas priimtų 

2020/2021 mokslo metams mokinių sąrašas 

klasėmis). 

 

 

 

 


