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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO 

MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. TS-251 

Visaginas 

 

 

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 4, 5 ir 7 dalimis, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo 

švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo 

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

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į 

valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų 

sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 

ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. 

sprendimą Nr. TS-60 „Dėl Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašo partvirtinimo“. 

3. Šis sprendimas turi būti skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto 

svetainėje www.visaginas.lt. 

 

 

 

Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė 



 

 

PATVIRTINTA 

Visagino savivaldybės tarybos 

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-251 

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO 

MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja bendrojo ugdymo mokyklų paskirtį, programas, į kurias 

vykdomas asmenų priėmimas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą 

priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų 

registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką, priimtų į mokyklą asmenų 

paskirstymo į klases tvarkos  ir kriterijų nustatymą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

 

2. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Visagino savivaldybės mokyklų 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija bendrojo ugdymo mokykloms nustato 

mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute. Jei sudaroma 

jungtinė klasė, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės 

mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių 

kiekviename sraute patikslina:   
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

2.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo 

ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių 

skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, 

didinamas;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

 

2.2. jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių 

skaičiaus, mokinių, klasių skaičius mažinamas. 

3. Mokyklos vadovas Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrių 

raštu informuoja: 

3.1.  apie prognozuojamą mokyklos kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių 

jose kitiems mokslo metams; tuo atveju, jei planuojama sudaryti jungtines klases, nurodoma, iš 

kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir kiekvienos klasės mokinių skaičių – iki einamųjų metų 

balandžio 10 dienos;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

 

3.2. tuo atveju, jei numato didinti ar mažinti nustatytą ugdymo klasių (jungtinių klasių) 

skaičių, – iki einamųjų metų liepos 20 dienos. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. bendrasis ugdymas – ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas: 

4.2. pradinio ugdymo programa – ketverių metų ugdymo programa, vykdoma 1–4 

klasėse; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
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4.3. pagrindinio ugdymo programa – šešerių metų (5–10 klasės) ugdymo programa, 

kurios pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį (5–8 klasės), antroji dalis – 

dvejų metų ugdymo tarpsnį (9–10 klasės arba gimnazijos I–II klasės); 

4.4. vidurinio ugdymo programa – dvejų metų (11–12 klasės arba gimnazijos III–IV 

klasės) ugdymo programa; 

4.5. individualizuota programa – valstybinio išsilavinimo standartams neprilygstanti 

bendrojo ugdymo programa, pritaikyta specialiųjų poreikių asmens gebėjimams ir realiam 

mokymosi lygiui; 

4.6. socialinių ugdymo įgūdžių programa – programa skirta asmeniui, turinčiam didelių ir 

labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių dėl intelekto sutrikimo, ir baigusiam pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą, arba specialiąją pagrindinio ugdymo programą; 

4.7. mokyklos aptarnavimo teritorija – savivaldybės teritorija, iš kurios mokiniai į 

mokyklą priimami pirmumo teise. Teritoriją nustato Visagino savivaldybės taryba (toliau – 

Savivaldybės taryba); 

4.8. laisva vieta – mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant klases iki Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 nustatyto maksimalaus 

mokinių skaičiaus klasėse. 

5. Aktualiems, Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti, sudaroma Asmenų prašymų 

dėl Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše 

nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisija iš mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės 

taryba. 

6. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt ir mokyklų 

interneto svetainėse. Mokyklos vadovas atsako už mokyklos narių supažindinimą su Aprašu. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLŲ PASKIRTIS IR PROGRAMOS, Į KURIAS VYKDOMAS ASMENŲ 

PRIĖMIMAS 

 

7. Visagino bendrojo ugdymo mokyklos:  

7.1. Visagino „Verdenės“ gimnazija (paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus 

tarpsnių mokiniams, pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, gimnazijos tipo specialioji 

mokykla) priima 7 (6) – 18 metų mokinius mokytis į pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, 

individualizuotų pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinio ugdymo įgūdžių programas;  

7.2. Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla (paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo 

pagrindinė mokykla) priima 7 (6) – 16 metų mokinius mokytis pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas; 

7.3. Visagino „Atgimimo“ gimnazija (paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija, skirta 15–18 

metų mokiniams, gimnazijos tipo suaugusiųjų ugdymo mokykla) priima mokinius mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo – suaugusiųjų pagrindinio ugdymo 

antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas. 

7.4. Visagino Draugystės progimnazija (paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija) 

priima 7 (6) – 14 metų mokinius mokytis pagal pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo 

pirmosios dalies programas; 

7.5. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija (paskirtis – progimnazijos tipo 

progimnazija) priima 7 (6) – 14 metų mokinius mokytis pagal pradinio ugdymo ir pagrindinio 

ugdymo pirmosios dalies programas. 

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI 
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8. Priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį kriterijai: 

8.1. pirmumo teise priimami mokiniai, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklai Visagino 

savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-58 priskirtoje aptarnavimo 

teritorijoje; 

8.2. į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos 

aptarnavimo teritorijoje: pirmiausia priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys 

(įseserės) ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

 

8.3. priėmus visus pageidaujančius savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus ir esant 

laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti priimami mokiniai, gyvenantys 

gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą; 

8.4. jeigu iš kitų savivaldybės mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų pageidaujančių 

mokytis mokinių yra daugiau negu laisvų vietų, nauji klasių komplektai nesudaromi.  

9. Priėmimo mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrąją dalį ir vidurinio ugdymo 

programą kriterijai: 

9.1. šias programas asmenys renkasi patys; 

9.2. pirmumo teise priimami mokiniai iš savivaldybės teritorijos; 

9.3. priėmus  visus pageidaujančius savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus, į 

likusias laisvas vietas priimami ne savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai pagal prašymo 

pateikimo datą; 

9.4. jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys 

atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir 

mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius 

įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi 

pasiekimų vertinimus). 

10. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias bendrojo ugdymo mokyklas, 

vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams.  

11. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, priimami mokytis į „Verdenės“ gimnazijos specialiąsias klases.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

 

12. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai 

gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas 

priimami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

PRAŠYMŲ MOKYTIS IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO PRADŽIA, PABAIGA, 

PRIĖMIMO VIETA, REGISTRAVIMAS IR TVARKA  

 

13. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami 

vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu 

Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

14. Priėmimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies ir 

vidurinio ugdymo, suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo, individualizuotas pradinio ir 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
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pagrindinio ugdymo, socialinio ugdymo įgūdžių programas ir mokinių paskirstymą į klases 

organizuoja ir  vykdo šias programas įgyvendinančių bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai ir jų 

sudarytos mokinių priėmimo komisijos kiekvienais kalendoriniais metais nuo birželio 1 d. iki 

liepos 15 d. Prašymai teikiami mokykloje.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

 

15. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina mokyklos direktorius. Komisijos 

sudėtis, komisijos darbo reglamentas, posėdžių darbo laikas ir vieta viešinama mokyklos 

interneto svetainėje.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

 

16. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui teikia: 

16.1. nustatytos formos prašymą (prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų 

(globėjų, rūpintojų), nuo 14 metų – vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką 

sutikimą); 

16.2. vaiko gimimo liudijimą ar vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro 

patvirtintą šio dokumento kopiją; 

16.3. vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimus liudijantį 

dokumentą (išskyrus priimamus į pirmą klasę vaikus); 

16.4. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (Lietuvos Respublikos piliečiams); 

16.5. leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius); 

16.6. elektroninį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 26 

d. įsakymu Nr. V-1336 nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą ir dvi nuotraukas. 

17. Prašymas ir kiti teikiami dokumentai registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

18. Mokinių priėmimas mokytis į mokyklas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo 

sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu asmeniu sudaroma iki pirmos jo mokymosi pagal ugdymo 

programą dienos. 

19. Sudarius mokymo sutartį, asmuo registruojamas Mokinių registre, nurodoma pirmoji 

mokinio mokymosi diena. 

20. Jeigu savivaldybėje sudarytos techninės sąlygos, priėmimas į mokyklas vykdomas 

centralizuotai vieno langelio principu. Centralizuoto mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarką nustato mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES TVARKOS NUSTATYMAS IR PRIĖMIMO 

PER MOKSLO METUS TVARKA. 
Pakeistas skyriaus pavadinimas: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

 

21. Priimtų į mokyklas asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus, suderinęs su 

mokyklos taryba, nustato mokyklos direktorius. Mokinių paskirstymo į klases tvarka ir kriterijai 

viešinami mokyklos interneto svetainėje.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

 

22. Per mokslo metus atvykę mokiniai priimami į mokyklą, kurios aptarnaujamoje 

teritorijoje gyvena. Jei į bendrojo ugdymo mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis mokyklai 

priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis nukreipiamas į artimiausią tą pačią programą 

vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje yra laisvų vietų. Nauji klasių komplektai per 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
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mokslo metus neformuojami. Prašymai ir kiti dokumentai per mokslo metus priimami ir 

registruojami Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Mokykla skelbia informaciją apie mokinių priėmimą ir laisvas vietas mokyklos 

interneto svetainėje. Informacija papildomai gali būti skelbiama mokyklos skelbimų lentoje.  

24. Už Aprašo vykdymą atsako bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai. 25. Aprašo 

vykdymo priežiūrą atlieka Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos kontrolės skyrius. 

_____________________ 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Visagino savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. TS-149, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15097 
Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-251 „Dėl  Mokinių priėmimo į 

Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2841ad90c02411ea9815f635b9c0dcef

