
PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ (1–4 KLASĖS) 

„TERITORINIAI“ 

Tvarkos 45 p. Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pateiktų prašymų 

pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą (1 klasė) skaičius viršija nustatytą mokinių ir klasių 

komplektų skaičių, tai įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai priimami be 

eilės. Kiti asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal šio aprašo 46 

punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių. 

Tvarkos 46. p. Pirmumo kriterijai ir jų vertė taškais yra tokie:  

• našlaičiams, įvaikintiems vaikams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų 

vaikams skiriami 2 taškai (patvirtinantys dokumentai; P.S. Prašymus registruoja pačios globos 

įstaigos  specialistas; našlaitis – netekęs vieno iš tėvų/abiejų); 

• vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą 

mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės 

psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas), skiriami 2 taškai (soc. 

rūpybos įstaigos, karito, globos namai ir pan.);  

• dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu,  skiriami 2 

taškai (pažyma arba vaikų gimimo liudijimo kopijos ar kt. dokumentas);  

• daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas (Vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai 

Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitaip., vaikų gimimo liudijimo kopijos, ar  pažyma 

apie šeimos sudėtį);  

• mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos 

gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau 

metų, skiriami 2 taškai. Taip pat šis pirmumo kriterijus taikomas mokiniams,  kurių vieno iš tėvų 

(teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje 

aptarnavimo teritorijoje įsigytame ar išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama. 

Nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre.  (nuosavybės pirkimo 

dokumentų išrašas, arba pažyma iš registro ir būtinai deklaruota; gyvena nuomojamame būste 

užregistruota Registrų centre) jei nuomos sutartys neregistruotos  ar nedeklaravęs taškai neskiriami;  

kitais atvejais taškai  neskiriami;  

• mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos 

gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra nuo pusės iki dvejų 

metų, skiriamas 1 taškas (jei deklaruotas tik vaikas, komisijai oficialiu raštu, bet pasirinkta forma el. 

paštas ar  kt. ; kreipiasi į tėvus dėl gyvenamosios vietos deklaracijos patikslinimo, siūloma - 

nurodant dokumentų pateikimo dėl patikslinimo terminą (ir kad taškai kitu atveju nebus skiriami); 

jei vaiko ir tėvų deklaruota gyvenamoji vieta skiriasi, nustatant kriterijų vertę taškais, pirmiausiai 

atsižvelgiama į vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, nes mokyklą lankys vaikas); 

• priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankiusiems vaikams skiriamas 1 taškas (prašymai 

priešmokyklinukų turi būti pateikti pagal Tarybos sprendimą – t. y. internetu); 

• mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį ne mažiau kaip 

vienus metus, vaikams skiriamas 1 taškas (norime pritraukti naujų specialistų, motyvacija 

mokytojams); 



• vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs 

mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programos (I dalį) toje mokykloje, skiriamas 1 

taškas.   

• Dėl Ambasadorių (kurie akredituoti) vaikų – jų yra nedaug, jie turi būti priimti, tvarkos apraše jie 

neišskirti į atskirą grupę, nes yra tarptautiniai susitarimai/Kiti užsieniečiai Bendra tvarka pagal 

aprašo 31-32 p. 

Tvarkos 47 p. Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama ilgiausiai mokyklos 

teritorijoje faktiškai gyvenantiems mokiniams (atkreiptinas dėmesys, kad, pirmenybė suteikiama vaikui, 

kuris faktiškai gyvena, orientyras – deklaruota gyvenamoji vieta).   

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ (1–4 KLASĖS) 

NETERITORINIAI 

Tvarkos 50 p. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į bendrojo ugdymo mokyklos 1-ąją klasę 

gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje 

savivaldybėje, jei mokykloje yra laisvų mokymosi vietų eilės tvarka pagal šio aprašo 45, 46 ir 47 punktus.  

 

DĖL 2011 M. GIMUSIŲ VAIKŲ BRANDUMO MOKYTIS  

PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO 2017 M. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija sulaukė ne vienos šeimos prašymų sudaryti galimybes  

vaikams, kurie yra gimę 2011 m. ir dėl įvairių priežasčių (anksčiau gyveno užsienyje, vaiko ligos ir kt.)  

nedalyvavo priešmokyklinio ugdymo programoje, bet tėvai (globėjai) 2017 metais nori atlikti 6 metų vaiko  

brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą įvertinimą ir, jei bus įvertinta, kad vaikas yra brandus 

– leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

 Atsižvelgiant į minėtą situaciją, pedagoginėms psichologinėms arba švietimo pagalbos  

tarnyboms (toliau Tarnybos) 2017 metus rekomenduojame laikyti pereinamuoju laikotarpiu ir sudaryti  

sąlygas tėvams (globėjams), kurių vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, iki 2017 m. rugpjūčio 1  

d. teikti argumentuotus prašymus (pridedant turimus dokumentus, pvz., ugdžiusio pedagogo rekomendacijas  

ar kt.), o Tarnybas iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. atlikti vaiko brandumo mokyklai įvertinimus, net jeigu vaikas  

nedalyvavo priešmokyklinio ugdymo programoje. 

 Įvertinus vaiko brandumą mokyklai ir nustačius, kad vaikas yra brandus mokytis pagal  

pradinio ugdymo programą, sprendimą dėl 2017–2018 m. m. ugdymo pagal pradinio ugdymo programą  

priima tėvai (globėjai). Įvertinus vaiko brandumą mokyklai ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis  

pagal pradinio ugdymo programą, 2017 metais pradedamas teikti privalomas priešmokyklinis ugdymas. 



PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ (į 5 KLASES) 

TERITORINIAI 

55 p. Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pateiktų prašymų pradėti 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5 klasė), yra daugiau, negu mokykla gali 

priimti mokinių, tai be eilės priimami įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniai ir mokiniai, baigę šioje mokykloje pradinio ugdymo programą (4-ąją klasę) ir 

pageidaujantys mokytis 5-ojoje klasėje. Kiti asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo 

teritorijoje, priimami pagal šio aprašo 56 punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių.  

56 p. Pirmumo kriterijai ir jų vertė taškais yra tokie:  

• našlaičiams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams skiriami 2 taškai; 

(patvirtinantys dokumentai); P.S. Prašymus registruoja pačios globos įstaigos  specialistas – 

papildomai teikti dokumentų nereikia. 

• mokiniams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą 

mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės 

psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas), skiriami 2 taškai; (soc. 

rūpybos įstaigos, karito, globos namai ir pan. ) 

• dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu,  skiriami 2 

taškai;  pažyma arba vaikų gimimo liudijimo kopijos ar kt. dokumentas);  bendra suma 2 taškai  

• daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas; (vaikas iki 18 m. imtinai, vaikų gimimo liudijimo 

kopijos , ar  pažyma apie šeimos sudėtį) 

• mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos 

gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų, 

skiriami 2 taškai. Taip pat šis pirmumo kriterijus taikomas mokiniams,  kurių vieno iš tėvų (teisėto 

globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje 

aptarnavimo teritorijoje įsigytame ar išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama. Nuomos 

atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre. (nuosavybės pirkimo dokumentų 

išrašas, arba pažyma iš registro ir būtinai deklaruota; gyvena nuomojamame būste užregistruota 

Registrų centre) jei nuomos sutartys neregistruotos  ar nedeklaravęs taškai neskiriami;  kitais 

atvejais taškai  neskiriami; KRITERIJUS TIK TEROTORINIAMS  

• mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos, 

gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra nuo pusės iki dvejų 

metų, skiriamas 1 taškas; (jei deklaruotas tik vaikas, komisijai oficialiu raštu , bet pasirinkta forma 

el. paštas ar  kt; kreipiasi į tėvus dėl gyvenamosios vietos deklaracijos patikslinimo, siūloma - 

nurodant dokumentų pateikimo dėl patikslinimo terminą (ir kad taškai kitu atveju nebus skiriami); 

KRITERIJUS TIK TERITORINIAMS  

• mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį ne mažiau kaip 

vienus metus, vaikams skiriamas 1 taškas; (norim pritraukti naujų specialistų, motyvacija 

mokytojams; ) 

• mokiniams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir 

tęs mokymąsi  toje mokykloje, skiriamas 1 taškas;  



• 56.9 p. 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.  (turi būti iš anksto nustatyta ir suderinta už ką skiriami taškai ir kokia jų 

vertė) 

• Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama ilgiausiai mokyklos 

teritorijoje faktiškai gyvenantiems mokiniams.  

• Nepriimtiems mokytis dėl laisvų mokymosi vietų stokos ar kitų objektyvių priežasčių mokiniams 

siūloma rinktis kitas artimiausias tą pačią bendrojo ugdymo programą vykdančias mokyklas, 

turinčias laisvų mokymosi vietų.  

• Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys 

mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, jei mokykloje yra laisvų 

mokymosi vietų. Jei mokykla negali patenkinti visų registruotų prašymų, mokiniai priimami pagal 

šio aprašo 55, 56 ir 57 punktus.   

 


