
 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Senvagės gimnazijos        

direktoriaus  2022 m.  kovo  4  d. 

                                     įsakymu  Nr. V- 75  /22 

 

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJĄ  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Priėmimo į Vilniaus Senvagės gimnaziją (toliau - Gimnazija) tvarkos aprašas 

(toliau - Tvarka) parengtas, vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės ugdymo 

mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (2018 m. balandžio 

5 d. Nr. V-322 redakcija)  ir Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašu ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

aptarnavimo teritorijų žemėlapiais 2022–2023 metams, patvirtintais Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316.  

2. Gimnazija skirta mokiniams, norintiems mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, papildytas ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo turiniu 

(toliau- EKO), integraliai derinant humanitarinių, tiksliųjų, socialinių, gamtos mokslų ir menų 

ugdymo programas ir orientuojantis į aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. 

3. Priėmimas mokytis į Gimnaziją, įgyvendinančią savitos pedagoginės sistemos 

elementus, vykdomas teritoriniu principu bei kituose Vilniaus miesto mikrorajonuose 

deklaravusius gyvenamąją vietą. 

II. PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

 

4. Prašymai priimti mokytis Gimnazijoje pateikiami internetu per e. sistemą nuo 

2022 m. kovo 1 d. iki  gegužės 31d. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų 

(globėjų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) 

rašytinį sutikimą. 

5. Teidami prašymus  kandidatai pateikia 2022 m., patvirtinančius I pusmečio ar II 

trimestro   arba  metinius įvertinimus; miesto, šalies ar tarptautinių ekologinių krypčių konkursų, 

kitų olimpiadų  laureatų ir nugalėtojų diplomų kopijas, priešmokyklinio ugdymo baigimo 

aprašus (būsimų 1 klasių mokiniams) pateikia iki birželio 11 d. Dokumentus galime pateikti el. 

paštu: rastine@senvages.vilnius.lm.lt. 

mailto:rastine@senvages.vilnius.lm.lt
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6. Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ar jos pirmą dalį 

ir pageidaujantys tęsti mokymąsi Senvagės Gimnazijoje pagal aukštesnio lygio programą, 

Gimnazijos direktoriui pateikia prašymą gimnazijos nustatyta tvarka 

 

III. PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA 

 

7. Kandidatų priėmimą vykdo gimnazijos direktoriaus sudaryta priėmimo komisija, kuri 

darbą  organizuoja vadovaudamasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. 

sprendimu Nr. 1-1316. 

8. Priėmimo komisija: 

8.1. nagrinėja kandidatų prašymus mokytis; 

9. Priėmimo pirmumo kriterijai ir jų vertė taškais yra tokie: 

9.1. Be eilės priimami: 

9.1.1. asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priklausantys mokyklos 

aptarnavimo teritorijai; 

9.1.2. užsienio valstybių diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos 

Respublikoje esančiose diplomatinėse atstovybėse, Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso 

darbuotojų, sugrįžusių į Savivaldybės teritoriją iš darbo užsienyje ir Lietuvos Respublikos krašto 

apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių, perkeltų į Savivaldybės teritoriją, vaikai;  

9.1.3. mokyklos darbuotojų vaikai; 

9.1.4. reemigrantų vaikai, kurių tėvai buvo deklaravę išvykimą iš Lietuvos 

9.1.5. įvaikinti vaikai, globotiniai, rūpintiniai, kai tėvų (globėjų, rūpintojų) deklaruota 

gyvenamoji vieta priklauso ugdymo įstaigos aptarnavimo teritorijai; 

9.1.6. vaikai, turintys sunkią judėjimo negalią, ir vaikai, kurių bent vienas iš tėvų turi 

sunkią judėjimo negalią, kai ugdymo įstaiga, priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, nėra 

pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims, turi teisę pasirinkti bet kurią kitą Vilniaus 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, kuri atitinka jų fizinius poreikius, kartu su 

vaikais, gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ir į ją patekti be eilės. 

10.1. Pirmumo kriterijai  

10.1.1 vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) (jeigu kitas yra miręs, 

teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba 

teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės), neįgalių tėvų vaikas (1 taškas);  

10.1.2. dvynukai, trynukai ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami kartu 

(2 taškai);  

10.1.3. Daugiavaikių* šeimų vaikai (1 taškas); 
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10.1.4. vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos 

laikas* mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų (nuo 2 iki 6 metų) 

(2 taškai); Šis pirmumo kriterijus taikomas ir vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo ar rūpintojo) 

ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje 

naujai įsigytame (iki 2 metų) būste (įrodantys dokumentai turi būti prisegti e. sistemoje); 

10.1.5. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos 

gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra 6 ir daugiau metų 

(4 taškai) 

10.1.6. vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir (ar) įseserės) prašymo pateikimo 

metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje 

mokykloje (1 taškas). 

10.1.7. mokiniams, lankantiems neformaliojo (ekologijos ir aplinkos technologijų, 

gamtos mokslų, sporto krypčių, šaulių) švietimo įstaigas (1taškas) 

11.1. Jeigu yra mygtukas „pridėti“ – būtinas dokumento prikabinimas. Labai svarbu 

pridėti PPT išvadas, jei tokios yra mokiniui pateiktos. 

11.2. Prašymai mokytis nagrinėjami mokyklose gavus visus pirmumo kriterijus 

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

kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną 

11.3. Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams, 

ilgiausiai mokyklos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą, po to arčiausiai mokyklos 

deklaravusiems gyvenamąją vietą. 

12.1. PIRMUMO KRITERIJAI į pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį 9 klasę 

13.1.1.mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų 

užsienio kalbų mokykloje kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų 

vertė – 0,5 taško, maksimali – 2 taškai; 

13.1.2.mokiniams – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviams, taip pat 

mokiniams, lankantiems neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo 

įstaigas, kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų vertė – 0,5 taško, 

maksimali – 2 taškai. 

14.1.PIRMUMO KRITERIJAI į vidurinio ugdymo programą: 

14.1.1. mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų 

užsienio kalbų mokykloje kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų 

vertė – 0,5 taško, maksimali – 2 taškai; 

14.1.2. mokymosi pasiekimų (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimų, 

metinių įvertinimų, atliktų projektinių darbų, mokinio sukaupto darbų aplanko ar kitų mokymosi 
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pasiekimų vertinimų) kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų vertė 

– 0,5 taško, maksimali – 2 taškai; 

14.1.3.mokiniams – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviams, taip pat 

mokiniams, lankantiems neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo 

įstaigas, kriterijų vertę taškais nustato priėmimo komisija. Minimali kriterijų vertė – 0,5 taško, 

maksimali – 2 taškai.  

15. Priėmimo komisija sudaro kandidatų suvestinę pagal vertinimo ir kitų kriterijų vertę 

balais; 

  16. Trūkstant informacijos apie mokinį gali atidėti prašymo mokytis svarstymą iki 

kito komisijos posėdžio. 

17. Prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus apie pirmumo kriterijus pateikimo. 

18. Išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami 

balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas. 

19. Atsako už pateiktos informacijos teisingumą. 

20. Asmenys, susiję su priėmimo e. sistemos tvarkymu, už asmens duomenų 

slaptumą atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta 

tvarka. 

21. Pagrindinė  priėmimo  komisijos veiklos forma yra posėdžiai. 

22. Priėmimo komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du 

trečdaliai narių. 

23. Komisijos posėdžių grafikas: 

pirmas posėdis vyks 2022-02-15; 

antras posėdis vyks 2022-03-21; 

trečias posėdis vyks 2022-06-02 

ketvirtas posėdis vyks 2022-06-13; 

penktas posėdis vyks 2022-06-21 

šeštasis posėdis vyks 2022-08-20 

24. Esant laisvoms mokymosi vietoms, papildomas vertinimas gali būti 

organizuojamas liepos - rugpjūčio mėnesiais pagal atskirą gimnazijos direktoriaus įsakymą. 

 

IV.PRIĖMIMO REZULTATŲ PASKELBIMAS IR PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS 

 

25. Priėmimo komisija ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos 

posėdžio sudaro kviečiamų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK-.... 

ir skelbia jį gimnazijos interneto svetainėje. 
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26. Asmuo priimamas mokytis gimnazijos direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę 

mokymo  el. sutartį per priėmimo sistemą, patvirtinus el. parašu. Jei tokios galimybės nėra, 

galima gimnazijoje pasirašyti “popierinę” sutartį. 

26.1. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. 

Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokymosi dienos. 

27. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokinių duomenų bazę. Jei 

mokinys pereina mokytis į kitą mokyklą ir pateikia tai patvirtinantį pranešimą, jis yra 

išregistruojamas iš mokinių duomenų bazės, o jį priimančiai mokyklai persiunčiama pažyma 

apie jo mokymosi pasiekimus. 

28. Priimti mokytis į gimnaziją mokiniai privalo pasitikrinti sveikatą iki einamųjų 

metų rugsėjo 15 d. 

29. Atsisakyti mokymo paslaugos, tėvai (globėjai) gali raštu ar žodžiu 

informuodami gimnazijos direktorių dėl mokyklos nelankymo. Vaikas išbraukiamas iš mokinių 

sąrašo gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

30. Asmenų paskirstymas į klases įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu 

iki rugpjūčio 31 d. 

31. Tėvams (globėjams) per 10 darbo dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo 

nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų ugdymo 

įstaigai, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos gimnazijoje. 

32. Priimti mokiniai iki sutarties pasirašymo datos turi būti pateikę šiuos 

dokumentus: 

   32.1. į 1 klases – priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo 

rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą; 

   32.2. į 2–4, 6–8 klases ir    (10) II gimn. klases – mokymosi pasiekimų pažymėjimą 

ar pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje; 

  32.3. į 5 klases – pradinio išsilavinimo pažymėjimą; 

32.4. į 9 (I) klases – pažymėjimą apie pagrindinio ugdymo programos pirmosios 

dalies baigimą; 

  32.5 į 11 (III) klases – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą. 

 

VI. BENDRIEJI KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI 

 

33. Klasės komplektuojamos laikantis Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo 

ugdymo skyriaus nustatyto klasių komplektų skaičiaus pagal Vilniaus Senvagės gimnazijoje 

vykdomas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.  
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34. Siekiant diferencijuoti ugdymo procesą, priimtiems mokiniams į 5 ir II (9) klasę 

sudaromos sąlygos rinktis ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo klasę bei šaulių klasę.   

35. Formuojant pradinio ugdymo klases atsižvelgiama į mergaičių/berniukų 

santykį, pasirinkusiųjų dorinį ugdymą (tikyba/etika) santykį; 

36. Formuojant pagrindinio ugdymo 5-8 klases atsižvelgiama į mergaičių/berniukų 

santykį, užsienio kalbas, pasirinkusiųjų dorinį ugdymą (tikyba/etika) santykį; 

37. Formuojant pagrindinio ugdymo I (9) klases atsižvelgiama į I arba II pusmečio 

konkrečių dalykų vidurkį , mergaičių/berniukų santykį, užsienio kalbas, pasirinkusiųjų dorinį 

ugdymą (tikyba/etika) santykį; 

38. Formuojant vidurinio III (11) ugdymo klases atsižvelgiama į mokymosi 

tęstinumą, I arba II pusmečio konkrečių dalykų vidurkį, mergaičių/berniukų santykį, užsienio 

kalbas, pasirinkusiųjų dorinį ugdymą (tikyba/etika) santykį. 

 

VII. PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ 

 

49. Priėmimo į gimnaziją priežiūrą vykdo gimnazijos direktorius. 

50. Už Aprašo nuostatų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Aprašą 

įgyvendinantys subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

51. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir 

kitais įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo 

atitinkami punktai. 

52. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 


