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PIRMUMO KRITERIJAI IR JŲ VERTĖ TAŠKAIS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ (I–II GIMNAZIJOS KLASĖSE) 

 

1. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį pirmiausia priimami mokiniai, 

gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje ir pateikę gimnazijai mokymosi pasiekimų 

pažymėjimą.  

2. Prašymai mokytis nagrinėjami Priėmimo komisijai gavus visus pirmumo kriterijus 

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

vėliau kaip paskutinę prašymų pateikimui skirtą dieną.  

3. Jeigu asmenų, gyvenančių gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pateiktų prašymų 

pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį skaičius viršija nustatytą 

mokinių ir klasių komplektų skaičių, tai be eilės priimami:  

3.1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priklausantys 

gimnazijos aptarnavimo teritorijai;  

3.2. užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikos 

esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai;  

3.3. gimnazijos darbuotojų, dirbančių joje pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai;  

3.4. reemigrantų vaikai, kurių tėvai buvo deklaravę išvykimą iš Lietuvos, tačiau apsisprendė grįžti 

gyventi į Lietuvą ir prie savo prašymo e. sistemoje pateikė visus reikiamus dokumentus, 

patvirtinančius, kad jie su savo vaikais buvo išvykę gyventi į užsienį (vaiko mokymosi 

užsienyje pasiekimų pažyma, tėvų nuolatinio darbo užsienyje sutartis ar kt. dokumentai). 

Asmenys, deklaravę išvykimą iš Lietuvos, ir neturėję galimybės deklaruoti savo grįžimo iki 

prašymų e. sistemoje pateikimui nurodyto termino, priimami pagal prašyme nurodytą faktinę 

gyvenamąją vietą, kurią grįžus į Lietuvą privaloma deklaruoti. Jeigu faktinė prašyme nurodyta 

gyvenamoji vieta nesutaps su grįžimo metu deklaruota gyvenamąja vieta, pirmumas pagal šį 

punktą negalios ir asmuo bus priimamas pagal pirmumo kriterijų taškų sumą (žr. žemiau);  

3.5. įvaikinti vaikai, globotiniai, rūpintiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų 

prašymu), kai tėvų (globėjų, rūpintojų) deklaruota gyvenamoji vieta priklauso ugdymo įstaigos 

aptarnavimo teritorijai (2 taškai);  

3.6. kiti asmenys, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal 

suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių (žr. žemiau).   

4. Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams, ilgiausiai 

gimnazijos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą, po to arčiausiai gimnazijos 

deklaravusiems gyvenamąją vietą.  



5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į gimnaziją gali būti priimti mokiniai, 

negyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, jei 

gimnazijoje yra laisvų mokymosi vietų.  

6. Jei gimnazija negali patenkinti visų registruotų prašymų, mokiniai priimami eilės tvarka pagal 

nustatytus pirmumo kriterijus.  

Eil. 
Nr.  

Pirmumo kriterijai pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
patvirtintą Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašo 48 punktą  

Vertė 

taškais  

49.1. Mokiniams, 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), įvaikintiems vaikams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, 
neįgalių tėvų vaikams. 

2 

49.2. Mokiniams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir 
specialiąją pagalbą gimnazijoje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros 
įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar 
kitos įstaigos išduotas dokumentas). 

2 

49.3. Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie 
priimami kartu. 

2 

49.4. Daugiavaikių šeimų vaikams. 2 

49.5. Mokiniams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko 
deklaruotos gyvenamosios vietos laikas gimnazijai priskirtoje aptarnavimo 
teritorijoje yra dveji ir daugiau metų.  
Mokiniams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko 
deklaruota gyvenamoji vieta yra gimnazijai priskirtoje aptarnavimo 
teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) ar išsinuomotame būste, kuriame 
nuolat gyvenama. Nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota 
Registrų centre. 

2 

49.6. Mokiniams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo 
pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pagrindinio ar vidurinio 
ugdymo programą Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje. 

1 

 

Eil. 
Nr.  

Papildomi kriterijai pretenduojant į pagrindinio ugdymo programos 
antrąją dalį 

Vertė 
taškais  

1. Pateikta pažyma apie mokymosi pasiekimus, įrodanti, kad 2019-2020 m. m.  
antrojo trimestro (pirmojo pusmečio) įvertinimų vidurkis yra ne žemesnis nei 
7 balai.  

1 



2. Mokiniams – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviams, 
taip pat vaikams, lankantiems neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės 
krypčių) švietimo įstaigas:  
Mokiniams – šalies arba tarptautinių olimpiadų dalyviams.  
Mokiniams – miesto olimpiadų bei konkursų prizininkams.  
Mokiniams – miesto olimpiadų bei konkursų dalyviams.  
Mokiniams, lankantiems neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės krypčių) 
švietimo įstaigas.  
Laimėjimus ir dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje patvirtinantys 
dokumentai pateikiami už 2018-2019 m. m. bei už 2019-2020 m. m.  
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