
PATVIRTINTA
Kalvarijos gimnazij os direktoriaus
2018 m. gruodZio 20 d. isakymuNr. V1-157

PRIEMIMO I KALVARIJOS GIMNAZIJA TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. priemimo i Kalvarijos gimnazij4 tvarkos apraias (toliau tekste - Apra3as) rr:glamentuoja

asmenq priemim4 i Kalvarijos gimnazij4 (toliau tekste - Gimnazija), kuriq savininko teises ir

pareigaslgyvendinanti institucija yra Kalvarijos savivaldybes taryba, mokyis ptagal ikimokyklinio,

prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, prridminLo kriterijus,

praSymq ir kitq dokumentq priemimo viet4 ir tvark4, asmenrl priemimo per mokslo metus tvark4.

2. Apra5e vartojamos s4vokos:
Bendrasis ugdymas - pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdyrnas'

Gimnazijor uptu.nunimo teritorija - teritorija, i5 kurios mokiniai I gimnazrij4 priimami

pirmumo teise. Gimnizijos aptarnavimo teritorij4 nustato Kalvarijos savivaldy'bes taryba (toliau -
Savivaldybes taryba).

Gyvenamoji vieta - vieta, kurioje asmuo fakti5kai gyvena.

Laisva vieta - mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant klases, kai rnokiniq skaidius yra

maZesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytas didZiausias mokiniq skaidiuLs klaseje.

Specialusis ugdymas -_ speciaiiqjul ugdymosi poreikiq turindiq asmenq mokym.as, lavinimas

ir vertybiniq nuostatq formavimas, pripaZistant Siq asmenq gebejimus ir galias.
- 

Specialieji ugdymosi poreikiai - pagalbos ir paslaugq ugdymo procese reikme, atsirandanti

del i5skirtiniq asmens gabumq, igimtq ar igytq sutrikimq, nepalankiq aplinkos veiksniq.

Individualizuota programa - valstybinio i5silavinimo standartams neprilygstanti ben<irojo

ugdymo programa, pritaikyta specialiqjq poreikiq turindio asmens gebejimams ir realiaLm mokymosi

lygiui.
Privalomasis Svietimas - privalomas ir valstybes garantuo.iamas ugdymas iki ll6 metq pagal

priesmokykiinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

3. Apra5as yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo [statymu, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimu patvirtintomis Mokyklq, vykdandiq formaliojo Svietimo

progru*ur, tinklo kurimo taisyklemis, Lietuvos Respublikos Svietimo ir moksilo ministro isakymu
patvirtintu Priemimo i valstybing ir savivaldybes bendrojo ugdymo mokykl4, profesinio mokymo
jstaig4 bendrqjq kriterijq s4ra5u, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymu
patvirtitrtu Nubseklioio mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarl,los apraSu, Lietuvos

i{espublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymu patvirlintu Prie5mokyklinio ugdymo

organizavimo tvarkos apra5u, Pridmimo i Kalvarijos savivaldybes bendrojo ugdy:mo mokyklas

tvirkos apra5u, patvirtintu Kalvarijos savivaldybes tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu

Nr. T-14-13 ,,Dei Priemimo iKalvarijos savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apra5o

patvirtinim o" (2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-60 redakcija) ir kt.

4. Kalvarijos gtmnazlja kiekvienais kalendoriniais metais iki vasrario 2ll d. pateikia

Kalvarijos savivaldybes administracijos Svietimo ir ugdymo skyriui prelimineLrq kitq mokslo metll

jungtiniq vaikrl grupiq ir klasiq mokiniq skaidiq. o iki liepos 31 d. patikslina jungtinitl vaikq grupiq

ir klasiq mokiniq skaiciq.
5. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Savivaldybes tarybta Gimnazijai nustato

priemimo laik4, kiekvienos klases ar jungtines grupes klasiq skaidiq ir mokiniq skaidiq jose,

priesmokyklinio ugdymo gnrpiq ir vaikq skaidiaus vidurki grupese kitiems mokslo metams. Jei



sudaro jungtines kiases, tai nustato, i5 kokiq klasiq sudaroma jungtine klase, ir nurodo kiekvienos
klases mokiniq skaidiq. Iki rugsejo I d. klasiq (grupiq) skaidiq patikslina:

5.1. jei i5 Gimnaziiai priskirtos aptarnavimo teritorijos pra5ymq nLol<ytis gimnazijoje
skaidius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki kovo 31 d., mokiniq, klasiq ir (ar) priesmokyklinio
ugdymo grupiq skaidius yra didinamas;

5.2, iei Gimnazija nesurenka nustatyto mokiniq skaidiaus ir nesudaro partvirtinto klasiq ir
(ar) prieSmokyklinio ugdymo grupiq skaidiaus, mokiniq, klasirl ir (ar) grupiq skaidjius maZinamas.

6, ApraSe vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose
teises aktuose vartojamas s4vokas.

7. Priemim4 mokytis pagal bendrojo ugdymo programas vykdo Gimnazijos clirektorius ir
priemimo komisija, kurios sudeti ir jos darbo reglament4 tvirtina Gimnazijos direkrtoriur;.

8. Aktualiems, ApraSe nenumatytiems atvejams nagrineti sudaroma Ivlolkiniq priemimo i
Kalvarijos savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apra5e nenumatytr4 atvejq komisija iS
Savivaldybes tarybos ir Mokyklli atstovq. Komisijos sudeti ir jos darbo rel3lamr:nt4 tvirtina
Kalvarif os savivaldybes taryba.

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS PASKIRTIS

9. Grmnazijos paskirtis:
9.1, Gimnazija vykdo privalom4 ir valstybes garantuojam4 mokiniq ild 16 metq ugdym4

pagal bendrojo pradinio, pagrindinio ugdymo programas, visuotini Svietim4 pagal bendrojo
vidurinio ugdymo program4 ir teikia reikiamE Svietimo pagalbq

9.2. Gimnazija, specialiqlq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams, vyk,Jo Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pritaikyas del igimtq ar jgytq sutrikimq ar
nepalankiq aplinkos veiksniq specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams bendrojo
ugdymo programas atitinkamai pritaikytoje mokymosi aplinkoje ir teikia reikiarn4 Svietimo
pagalb4.

10. I Gimnazijq pirmumo teise priimamas mokinys, gyvenantis girnnazijai priskirtoje
aptarnavir.no teritoriio.ie (ieigu vaikq. gyvenar-rdiq gimnazliai priskirtoje aptarnavirrLo teritorijoje, yra
daugiau, pirmenybe teikiama atsiZvelgiant j pra5ymo padavin-ro dat4 ir laik4). Apta.mavimo teritorija
gimnazijai priskiriama Siavivaldybes tarybos sprendimu.

11. I likusias laisvas vietas klasese gali blti priimami asmenys, negyvenantys; gimnazijos
aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami mokiniai, del igimtq ar igl.tup sutrikimq turintys
specialiqiq ugdymosi poreikiq, gimnazijoje jau besimokandiq mokiniq broliai ir seserys ir ardiausiai
gimnazijos gyvenantys asmenys.

12. I Gimnazijq, jei aptarnavimo teritorija nustatyta visa savivaldybes teritorija, asmenys
priimami pagai praSynrq registravirro dat4 dokumentq priemimo registre. Pirmumo teise mokytis
pagal pradinio ugdymo program4 priimami ikimokyklinio ir prie5mokyklinio r-rgdyrno jungting
grupg Gimnazijoje lankt; vaikai.

13. Per mokslo metus atvykg mokiniai priimami i Gimnazlj4, kurios iaptamavimo
teritorijoje gyvena. Jei Gimnazijoje nera laisvq vietq, jie priimami i kit4 artinriausii4 Mokykl4.
Asmeniui siDloma artirniausia t4 padi4 ugdymo program4 vykdanti mokykla, kurioj,e yra laisvq
vietq, ir su Sios mokyklos vadovu suderinamas asmens priemimas:

1 3. I . iS uZsienio atvvkg asmenys ir asmenys. baigg uZsienio valstybes, tarptautines
organizacijos bendrojo ugdymo program4 ar jos dali ir pageidaujantys tEsti mokym4si, priimami
bendra Sio ApraSo tvarka. Gimnazija pagal turim4 informacij4 @ateikus asmens patirli ir
pasiekimus irodandius dokumentus, atsiZvelgusi i jo amLi''4, pokalbius su ;mokiniu, jo tdvais
(globejais, rupintojais),.jei asmuo yra nepilnametis) priima asmeni mokytis i klasi:, kurioje mokosi
jo bendraamLiai, arba iSlyginamqj4 mobili4 grupg.



III SKYRIUS
PROGRAMOS,I KURIAS VYKDOMAS ASMENV PRIEMIMAS

14. I Gimnazijo.ie ir jos skyriuje esandias priesmokyklinio, ikimokyklinio ir
prieSmokyklir-rio ugdymo jungting vaikq grupg priemimas organizuojamas r,'adovaujantis

Gimnazijos direktoriaus patvirlintu Siuo Apra5u ir vadovaujantis Prie5mokyklinio ugd.ymo tvarkos
apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2013 m. lap,kridio 21 d.

isakymu Nr. V-1106 ,,Del Prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apra5o patvirtinimo"'.
15. Asmenys mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas priimami

vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkc,s apraSu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro.

16. { Gimrnzijq mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmqj4 ir antrqat
dalis pirmumo teise priimami jungtinq ugdymo grupg toje mokykloje lankg vaikrai, mokiniai,
gimnazijoje baigg pradinio ugdymo programE ar pagrindinio ugdymo progralnos pirm4j4 dali, ir
mokiniai, gyvenantys gtmnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. PirmuLmo teiLse priimami
asmenys, del igimtq ar igytq sutrikimq turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq, ir jau tresimokandiq
mokiniq broliai ir seserys, ir ardiausiai Gimnazijos gyvenantys asmenys.

17. Priemimasilklasg:
1 7.1 . mokytis i I klasg priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metaris sueina 7 metai;
17.2. pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vieneriais metais arksdiau, t. y. nuo 6

metq, jei vaikas buvo ugdomas pagal prie5mokyklinio ugdymo program4 metais ankr;diau nei jam
tais kalendoriniais metais suejo 6 metai.

18. Gimnazijos vidurinio ugdymo program4 mokiniai renkasi patys. { Gimna:zij4 pirmumo
teise priimami asmenys, pageidaujantys tgsti mokym4si pagal vidurinio ugdyrno program?, baigg
joje pagrindinio ugdymo program4. Jei norindiqjq yra daugiau nei laisvrq mokymosi vietq,
pirrniausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybes, kurioje yra Gimnazija. teritorijoje,
atsiZvelgiant i .iLi page,idavimq tgsti dalykq, dalykq moduliq, kuriq buvo pradejE mokytis pagal
pagrindinio ugdymo programos antrqgat dali, mokymqsi pagal vidurinio ugdymo program4 ir
mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo fvertinimus, metinius

ivertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukaupt4 darbq aplank4 ar kituLs mokymosi
pasiekimq vertinimus).

19. Lietuvos Respublikos piliediai ir uZsieniediai, griLE ar atvykg nuolurt ar laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybines kalbos, i Gimnazij4 priirnami ''radovaujantis

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsejo 1 d. isakl'muNr. ISAK-1800
patvirtintu UZsieniediu ir Lietuvos Respublikos piliediq, atvykusiq ar griZusiq gyventi ir dirbti
Lietuvos Respublikoje, vaikq ir suaugusiqlq ugdymo i5lyginamosiose klasese ir iSl'yginamosiose

mobiliosiose grupdse tvarkos apra5u.

IV SKYRIUS
ASMENIJ PRIEMIMAS PER MOKSLO METUS

20. Per mokslo metus mokiniai priimami i laisvas vietas esandiuose klasiq komplektuose,
priesmokyklineje ar jungtineje ugdyn.ro grupeje.

21. Jei per moksio metlrs !Gimnazijq atvyksta mokinys, gyvenimtis jiai priskirtoje
teritorijoje, ir joje nera laisvq vietq, jis priimamas i klasg ar grupg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimu patvirtintomis Mokyklq, vykdandiq formaliojo Svietimo
programas, tinklo k[rimo taisyklemis arba siundiamas i artimiausi4 t4 padi4 prograrn4 vykdandi4
bendrojo ugdymo mokykl4.



V SKYRIUS
PRASYMV PRIEMIMAS IR REGISTRAVIMAS

22. Pralymai mokytis teikiami nuo kovo men. 1 d. iki rugpjfidio men. 30 d,
23. Asmuo, pageidaujantis mokytis, Gimnazijos direktoriui pateikia:
23.1. pra5ym4 $raSym4 uZ asmeni iki 14 metq pateikia vienas i5 tevq (gdobejq,t, vaikas nuo

i4 iki i8 metq - turintis vieno i5 tevq (rrJpintojq) ra5ti5k4 sutikimfl. Pra5jrnLai-priimami 212
kabinete, adresu Kalvarija, J. Basanavidiaus g. r6, nuo 8.00 iki 17.00 val.

23.2. sveikatos patikrinimo paZym4 ir jo asmens tapatybg patvirtinant! dokriment4;
23.3. specialiuosius ugdymosi poreikius irodandius dokumentus (jq l.:opijas) ieises aktq

nustatyta tvarka.
24. Vaikas vieno i5 tevq (globejrl) pra5ymu gali bDti priimamas mokyt:is pagal pradinio

ugdymo programos dali, skirt4 antrajai klasei, jeigu gimnazija, patrkrinusi vaiko pasiekimus,
nustato jq atitikti pirmosios klases rnokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekirnams.

25. Asmuo, pageidaujantis pradeti mokytis pagal auk5tesnio lygmens u6Sdymo program4,
prie pra5ymo prideda igyto iSsilavinimo paZymejim4; pageidaujantis tgsti mokym4si - mokymosi
pasiekimq paZyme.f im4 arba paLym4 apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kuniolje asmuo mokesi
prie5 tai. Mokinys, pageidaujantis pradeti mokytis pagal aukStesnio lygmens ulgdymo program?
gimnazijoje, gimnazijos direktoriui teikia tik pra5ymq (uLvaik1 iki 14 metq teikia vienas is tevq
(globejq), vaikas nuo 14 iki 18 metq - turintis vieno i5 tevq (rupintojq) raiti$k4 sutikim4)
(mokymosi pasiekimq iteisinimo dokumento teikti nereikia).

26. Asmuo pradeti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programq $agrindiriio ugdymo
programos pirmaiq dali) priimamas pateikgs pradinio i5silavinimo paZymejimq at kitq iglaA pradini
iSsilavinim4 liudij anti dokument4.

27. Asmuo, baiggs pradinio ugdymo individualizuotq programq, priimam,as mokyis pagal
pagrindinio ugdymo individualizuot4 programq fuagrindinio ugdymo individualiz:uotors ptogti-o.
pirm4i4 dali) pateikgs pradinio ugdymo pasiekimq paZymejima, arba paLyna, apie mokymosi
pasiekimus.

28. Asmuo pradeti mokytis pagal vidurinio ugdymo program? priimamas pateikgs
pagrindinio i5silavinimo paZymejimE ar kite igytq pagrindini i5silavinim4 liudijanti dokument4.

29. I5 uZsienio atvykgs asmuo, asmuo, Lietuvoje baiggs uZsienio valstybes arba tarptautines
organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programq ar tam tikr4 jos dali arbat. vidurinio ugdymo
programos daii. priimarnas mokytis bendra tvarka. Gtmnazija pagal turim4 inf,cnnacij4 (pateiktus
asmens patirti ir pasiekimus irodandius dokumentus, atsiZvelgusi ijo amZiq, potrialbius su mokiniu,
jo tevais (globejais, rupintojais), jei asmuo yra nepilnametis) priima asmeni mokytis i klasg, kurioje
mokosi jo bendraamLiat, arba (ir) i iSlyginamqgE klasg (grupg).

Jei i5 pateiktq asmens mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentqr, pokalbiq ir kitq
duomenq paai5keja, kad asmens pasiekimai auk5tesni arba Zemesni, nei numat,gti ugdymo
programoje, pagal kuri4 mokosi io bendraamliai, asmuo turi teisg mokytis atitinkamai aukStesneje
klaseje arba klase Zemiau. Jei mokinys yra nepilnametis, grmnazlja sprendim4 suderina su jo tevais
(giobej ais, rupi nto.i ais).

30. PraSymai ddl priemimo mokytis registruojami vadovaujantis Li,etuvos vyriausiojo
archyvaro patvirtintomis Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis.

VI SKYRIUS
PRIEMIMO VYKDYMAS

31. Mokiniq prien-rimo komisiia (toliau - priemimo komisija):
3 1.1. vykdo asmenq priemim4 kitiems moksio metams;
31.2. nagrndja asmenq pateiktus dokumentus;
31.3. sudaro priimamq asmenq s4ra54, tvirtina ji protokoliniu nutarimu ir teikia gimnazijos

direktoriui;



31.4. teikia sillymus gimnazijos direktoriui del priemimo proceso tobulinirno.
32. Pirmame Priemimo komisijos posedyje renkamas pirrnininkas, sekretorius, Gimnazijos

direktorius negali buti Priemimo komisijos pirmininkas.
33. Gimnazijos direktorius:
33.1. vertina Priemimo komisijos pateiktus priimamq asmenq s4ra5us ir jiuos tvirtina

fsakymu;
33.2. nagrineia asn.Ienq skundus. pareiSkimus, apeliacijas, esant poreikiui, pasitelkia

Priemimo komisij4;
33.3. informuoja asmenis, kuriq praSymai nebuvo patenkinti, nurodydamas prie:Zastis;
33,4. vykdo pavieni asmenrl priemim4, esant poreikiui, pasitelkia Priemirno komisij4;
33.5. teikia si[lymus Kalvarijos savivaldybes merui del aptamavimo teritorijq, klasiq

komplektavimo ir Sio Apra5o pakeitimo.
34. Asmenq priemimas Gimnazijoje iforminamas mokymo sutartimi.
35. Mokyrno sutartis sudaroma iki pirmosios asmens mokymosi dienos konkre,iios ugdymo

programos laikotarpiui. Mokymo sutartis sudaroma asmeniui naujai atvykus molkytis arba mokiniui,
pradejus mokytis pagai aukStesnio lygmens ugdymo program4. Mokymo suta:1is laikino mokinio
i5vykimo gydytis ir mokytis arba mokltis pagal tarptautinE mokiniq mobilurrLo fiudumo), mainq
programq nenutraukiama.

36. Mokymo sutartis sudaroma dviem vienod4 juriding gali4 turindiais eg;zemplioriais,
kuriuos pasiraSo gimnazijos direktorius ir praSym4 pateikgs asmuo.

37. Mokymo sutafiis registruojarna Mokymo sutardiq registracijos Zurna.le, Vie.nas mokymo
sutarties egzempliorius iteikiarnas pra5ym4 pateikusiam asmeniui, kitas egz:emplliorius lieka
Gimnazijoje . Mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tevq (globejq, rfipintojq) pra5'ymai, paZymos apie
mokymosi pasiekimus girnnazijoje ir kita su mokinio ugdymu susijusi infbrmaci-ia kaupiama
Gimnazijoje. Mokiniui i5vykus i5 gimnazijos, jo dokumentai lieka Gimnazijoje. Pagarl Mokyklos,
kurioje mokinys tgsia mokym4si, pra5ym4 pateikiamos pra5omq su mokinio ugdyrnu susijusiq
dokumentq, esandiq ankstesnej e mokykloj e, kopij os.

38. Sudarius mokymo sutarti, asmuo iregistruojamas Mokiniq registre., rLurodoma pirmoji
mokinio mokymosi diena.

39. Mokiniq paskirstymas j klases jforminamas Gimnazijos direktoriaus isakymu.
40. Visq tipq bendrojo ugdymo mokyklos atsako ut nepertraukiarn4 vai.kq ugdymo

tgstinum4 iki 16 metq.
41. Mokinys gimnazijos direktoriaus isakymu i5braukiamas i5 girnnLazijos s4ra5q ir

i5registruojamas i5 Mokiniq registro, kai:
4l . L gimnazijaturi mokinio tevq (globejrl, rlpintojq) praSym4 nutraukti mokymosi sutartj;
4L2. deklaruotas mokinio i5vykimas su tevais (globejais, r[pintojais) nuolat gyventi i

uZsienio valstybg.

KLA SIIJ KOMPLEKTAVIMAS

42. Kiekvienais kalendoriniais metais klases komplektuojamos nuo geguZds 15 d. iki
birZelio 30 d., o nuo liepos 1 d. iki rugpjhdio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priemimas j

laisvas vietas.
43. 1-4 ugdymo klase komplektuojama ne didesne kaip 24-rn4, o 5-8, I-IV lklase 30-ties

mokiniq.
44. Mokinys, del igytq ar igimtrl sutrikimq turintis dideliq arba labai dideliq specialiqjq

ugdyuo(si) poreikiq, besimokantis bendrojo ugdymo klaseje prilyginamas clvienL tos klases
mokiniams. Atitinkamai gali bfiti maZinamas didZiausias nustatytas mokiniq skaidius klaseje.

45. UZsieniediq ir Lietuvos Respublikos piliediq, atvykusiq ar griZusiq gyventi ir dirbti
Lietuvos Respublikoje, mokiniq nemokandiq lietuviri kalbos I5lyginamoji mobilioji grrupe lietuviq
kalbai mokytis ir pasirengti rnokytis pagal bendrojo lavinimo programas formuojama ne didesne
kaip 4 mokiniq.



VII SKYRIUS

46. Gimnazijos direktorius atsako uZ Sio Apra5o igyvendinim4.
+2. Sio Apraso igyvendinimo kontrolg vykdo Kalvarijos savivaldybes administracijos

Svietimo ir ugdymo skyrius.
+8. Sis ApraSas skelbiamas Kalvarijos gimnazijos intemeto svetaineje

wvwv. kalvarijosq imnazija. lt


