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PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINTŲ 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Priėmimo į Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinę mokyklą (toliau mokykla) 

tvarkos aprašas reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas. 

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis šiais teises aktais: 

2.1. Plungės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu „Dėl mokinių priėmimo į Plungės 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą tvarkos aprašo ir mokyklų aptarnavimo teritorijų 

patvirtinimo 2014-05-29 Nr. T1-128“. 

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

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

įsakymu Nr. ĮSAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas 

tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu 

Nr. ĮSAK - 1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių 

gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir 

išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo"; 

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

II. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KRITERIJAI 

3. Į mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami asmenys: 

3.1. toje mokykloje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį; 

3.2. gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; 

3.3. našlaičiai bei vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus; 

3.4. vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu mokosi toje mokykloje; 

3.5. vaikai, kurių tėvai prašymo pateikimo metu dirba toje mokykloje. 

4. Į laisvas vietas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami 

asmenys, gyvenantys Plungės rajono savivaldybės kitai mokyklai priskirtoje aptarnavimo 

teritorijoje, tik suderinus su Švietimo skyriumi. 

5. Asmenys, gyvenantys kitoje savivaldybėje, mokytis pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas priimami tuo atveju, jei yra laisvų vietų. 

6. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti 

Lietuvos Respublikoje, vaikai nemokantys lietuvių kalbos, į mokyklą mokytis priimami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu 

Nr. ĮSAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi 



ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir 

išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo
“
. 

7. Klasės komplektuojamos pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą 

Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir mokinių skaičių pagal vykdomas programas. 

8. Mokykloje klasės komplektuojamos tik esant 10 mokinių (gali būti ir mažiau, bet 

ne mažiau negu 7 mokiniai, jei mokyklai užtenka mokinio krepšelio lėšų). 

9. Bendrojo ugdymo klasės mokykloje komplektuojamos vadovaujantis šiais 

kriterijais: 

9.1 pradinės, pagrindinės bendrojo lavinimo klasėse mokinių turi būti ne daugiau 

kaip: 

9.2 24, jeigu mokoma pagal pradinio ugdymo programą; 

9.3 30, jeigu mokoma pagal pagrindinio ugdymo programą. 

10. Vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas dviem tos 

klasės mokiniams. Atitinkamai gali būti mažinamas didžiausias nustatytas mokinių skaičius 

klasėje. Bendrojo ugdymo klasėje, jungtinėje klasėje gali būti ne daugiau kaip 3 mokiniai, dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (skaičius 

taikomas sudaromoms naujoms klasėms, jungtinėms klasėms). 

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

priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo 

ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. 

12. Dokumentų priėmimas mokykloje pradedamas nuo sausio 1 dienos ir baigiamas 

birželio 20 dieną kartu su klasių komplektavimu. Pasibaigus klasių komplektavimui. į laisvas 

vietas dokumentai priimami iki rugsėjo 1 dienos. Į Švietimo skyrių būsimų pirmokų sąrašai 

pristatomi iki birželio 1 dienos, o visų klasių skaičius - iki birželio 25 dienos. 

III. PRIĖMIMAS MOKYTIS 

13. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia prašymą. Prašymą 

už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-17 metų - vaikas, turintis vieno iš tęvų 

(rūpintojų) raštišką sutikimą. 

14. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, prie 

prašymo prideda dokumentą, patvirtinantį išsilavinimą. 

15. Asmuo, turintis; specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, 

pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą prie 

prašymo prideda atitinkamą mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą (ugdymo pasiekimų 

pažymėjimą arba pažymą). 

16. Asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo 

programą kitoje mokykloje, mokyklos vadovui pateikia mokymosi pasiekimų pažymėjimą 

pasibaigus mokslo metams arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje 

mokslo metų eigoje. 

17. Neturintis mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento asmuo priimamas 

mokytis tik mokykloje nustačius jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, 

numatytiems bendrosiose pradinio, pagrindinio ugdymo programose. 

18. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, 

pagrindinio ugdymo programą (įgijęs išsilavinimą) ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo 

programos dalį. priimamas mokytis bendra tvarka (pateikus prašymą, atitinkamos užsienio 

valstybes, tarptautinės organizacijos išduotą mokymosi pasiekimus (išsilavinimą) įteisinantį 



dokumentą). Prireikus- nustatoma asmens mokymosi pasiekimų atitiktis mokymosi 

pasiekimams, numatytiems bendrosiose pradinio, pagrindinio ugdymo programose. 

19. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti 

mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Atskiru atveju vieno iš tėvų (globėjų) prašymu, 

vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, gali būti priimamas 

vieneriais metais anksčiau, jeigu yra pakankamai subrendęs mokytis pagal šią programą. 

20. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal 

pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinusi vaiko 

pasiekimus, nustato jų atitikti pirmos klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi 

pasiekimams. 

21. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį), išskyrus pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio 

ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį), priimamas asmuo, įgijęs pradinį 

išsilavinimą ir pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą. 

22. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą 

(pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį) priimamas asmuo, turintis 

specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, iki 2011 m. liepos 1 d. baigęs adaptuotą 

pradinio ugdymo programą ar specialiąją pradinio ugdymo programą. Asmuo, atvykęs mokytis 

iš kitos mokyklos, mokyklos vadovui pateikia pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba 

pažymą apie mokymosi pasiekimus. 

23. Tęsti mokymąsi kitoje mokykloje pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

dalį (pagal pagrindinio Ugdymo individualizuotos programos antrąją dalį) priimamas asmuo, 

pateikęs pažymėjimą, liudijantį, kad asmuo perkeltas į devintą (gimnazijos I) klasę. 

24. Asmuo, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais įvertinimais, priimamas 

mokytis į tą klasę, į kurią yra perkeltas. 

25. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. 

26. Mokymosi sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu ir tos 

mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, 

sudaroma iki pirmos mokymosi dienos jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui. 

27. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo ir prašymo teikėjas. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų 

(globėjų), veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį 

sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. 

28. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. Vienas 

mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius 

lieka mokykloje (segama į mokinio asmens bylą). 

29. Sudarius mokymo sutartį asmuo įregistruojamas mokinių registre (į mokinių 

abėcėlinį žurnalą įrašomas automatiškai). Sudaroma mokinio byla. Į ją segama mokymo 

sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos ir kita tikslinga, su 

mokinio ugdymu susijusi, informacija. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo byloje esantys 

dokumentai lieka mokykloje. 

30. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą, mokyklai 

išsiunčiamos prašomų mokykloje esančių dokumentų kopijos. 

31. Mokykla, turinti mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą nutraukti mokymo 

sutartį ir gavusi mokyklos, kurioje mokinys, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikė prašymą tęsti 

mokymąsi, pranešimą apie mokinio atvykimą mokytis, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po 

mokymo sutarties nutraukimo išregistruoja mokinį iš Mokinių registro. 



32. Mokyklos vadovo įsakymu įforminama: mokinių paskirstymas į klases, mokinio 

laikinas išvykimas gydytis ir mokytis arba mokytis (dalyvauti mobilumo/judrumo, mainų 

programoje) į kitos šalies mokyklą pagal tarptautinę programą. Mokymo sutartis laikinio 

išvykimo laikotarpiu nenutraukiama. 

________________________ 
 


