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VILNIAUS ZVTNYNO GIMNAZIJOS

MOKINIU PRIEMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRASAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Zveryno gimnazijos mokiniq priemimo komisijos (toliau Komisijos) darbo tvarkos
apraSas (oliau Apra5as) nustato Komisijos posedZiq grafikq, darbo viet4, nariq atsakomybg,
mokiniq ir jq tevq (rDpintojq, globejq) informavimo tvarkq priemimo komisijos posedZiq
protokolq ir asmenq dokumentq saugojimo viet4 ir terminus.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Priemimo i Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo
ugdymo mokyklas tvarkos apraSu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2021m.
vasario 17 d. sprendimu Nr. l-814, kuris skelbimas Vilniaus miesto savivaldybes intemeto
puslapyj e www. vilniuSJ{syiClrrnaS

3. Komisijos darbas grindZiamas kolegialiu klausimq svarstymu, teisetumo, objektyvumo ir
neSaliSkumo principais.

4. Komisijos sudeti, kuri4 sudaro pirmininkas, sekretorius irnariai, ir jos darbo tvark4tvirtina
isakymu gimnazijos Direktorius

5. Apra5as ir komisijos sudetis skelbiama gimnazijos internetineje svetaineje.

II. SKYRIT]S
KOMISIJOS POSEDZIIJ DARBO GRAFIKAS IR DARBO VIETA

6. Pagrindine Komisijos veiklos forma yra posedZiai.
Komisi os posedZiu gri ikas

Data PradZia Darbo vieta Darbo pobUdis

2021 m. birZelio 3 d. 14.00 val. Aktu sale Mok n uoriemimasi5klases
2021 m. birZelio 8 d. 14.00 val. Aktq sale Mokiniq priemimas i I gimnazijos

ir kitas klases
2021m.b rZelio 15 d 14.00 val. Aktu sale Mokiniu priemimas i la SVAS V etas
2021 m.b rlelio 21 d 10.00 val. Aktu sale Mokiniu priemimas i la SVAS V etas
2021m. ruepitdio 19 d. 10.00 val. 206 kab. Mokiniu priemimas i laisvas vietas

III. SKYRIUS
KOMTSTJOS NARrU ATSAKOMYBE

8, Priemimo komisijos pirmininkas:
8,1. vadovauja komisijos darbui;
8.2. Saukia komisijos posedZius;
8.3. paskirsto funkcijas komisijos nariams;
8,4. priima sprendim4 del komisijos darbo;
8.5. priima sprendimq del papildomos informacijos pateikimo i5 pra5ymo teikejo;
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8.6. prireikus kreipiasi teisines ar kitos pagalbos i mokyklos direktoriq;
8.7. atsako uZ priimtq sprendimq skaidrum4;
8.8. pasira5o komisijos posedZio protoko14;
8.9. atsako uZ pateiktos informacijos teisingum4.
9. Priemimo komisija:
9.1. nagrineja asmenq praSymus mokytis;
9.2. sudaro norindiq mokytis asmenq suvestinE pagal kriterijus;
9.3. vadovaujantis priemimo i Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas

tvarkos apra5u, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2021 m. vasario 22 d.
sprendimu Nr. 1-874 nustato priemimo kriterijq vertg ta5kais;

9.4. dalyvauja nustatant papildomq nurodytq kriterijq vertg ta5kais;
9.5. prireikus kreipiasi i pra5ymo teikejus del informacijos apie priemimo komisijos kriterijus

pateikimo;
9.6. iSsiskyrus nuomonems del mokiniq priemimo mokytis, dalyvauja balsavime del sprendimo

priemimo. Esant vienodam balsq skaidiui, lemiamas yra priemimo komisijos pirmininko
balsas;

9.7. atsako uZ informacijos teisingum4 pagal Lietuvos Respublikos istatymus.

IV. SKYRIUS
MOKINIU IR JU TEVIJ (RUPINTOJU, GLOBEJU INFORMAVIMO TVARKA

10. Ne veliau kaip per vien4 darbo dienq nuo priemimo komisijos kiekvieno posedZio sudaro
priimtq / nepriimtq mokytis mokiniq s4raSq su praSymo e. sistemoje numeriu MOK- ,

surinktq pirmumo taSkq suma. Priimtq I nepriimtq mokiniq sqraSai skelbiami mokyklos
interneto svetaineje pagal priemimo I bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistem4 grafik4.

11. Asmenys, pateikg praSymus mokytis po pirmojo priemimo komisijos posedZio paskelbus
preliminarius priimtq mokytis i atitinkam4 klasq asmenq s4ra5us, negali pretenduoti i kito
asmens viet4 s4raSe. Sie asmenys priimamq mokytis atsiradus laisvq mokymosi vietq pagal
atitinkamai ugdymo programai nustatytus pirmumo kriterijus.

12. Jeigu tevai (globejai, rrlpintojai) laiku nepatvirtina kvietimq mokytis, e. sistema automati5kai
priskiria ugdymo istaig4, kuri yra iSsiuntusi kvietim4 mokytis ir pagal nor4 mokytis pra5yme
yra nurodyta auk5diausiai.

V. SKYRIUS
PRTEMTMO KOMTSTJOS POSEDZTV PROTOKOLU rR ASMENU
PATEIKTU DOKUMENTU SAUGOJIMO VIETA IR TERMINAI

13. Priimtq / nepriimtq mokiniq s4ra5ai su surinktais pirmumo kriterijais, priemimo komisijos
posedZiq protokolai mokykloje saugomi trejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa
nebereikalingi.


