
                                                         PATVIRTINTA  

         Vilniaus Jono Basanavičiaus   

         gimnazijos  direktoriaus  

         2021 m. balandžio 14 d.     

         įsakymu Nr. V–14 

  

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO 

KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo 

tvarkos aprašas toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo komisijos (toliau – Komisijos) 

posėdžių grafiką, darbo vietą, narių atsakomybę, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo, mokinių priėmimo komisijos posėdžių protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų 

saugojimo terminus.  

2. Komisija vadovaujasi „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. 

vasario 17 d. sprendimu Nr. 1–874. 

3. Komisijos darbas grindžiamas teisėtumo, objektyvumo, nešališkumo 

principais, kolegialiu klausimų svarstymu. 

Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisija pradeda darbą 2021 

m. birželio 1 d. ir baigia 2021 m. rugpjūčio 25 d., Komisijos posėdžiai protokoluojami.  

5. Komisijos posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas.  

6. Komisijos pirmininkas:  

6.1. vadovauja Komisijos darbui;  

6.2. šaukia Komisijos posėdžius;  

6.3. paskirsto funkcijas Komisijos nariams;  

6.4. priima sprendimą dėl Komisijos darbo;  

6.5. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;  

6.6. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į gimnazijos direktorių;  

6.7. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;  

6.8. pasirašo Komisijos posėdžio protokolą;  

6.9. atsako už pateiktos informacijos teisingumą.  

7. Komisijos sekretorius:  

7.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą (darbotvarkes, protokolus, kitą 

medžiagą);  

7.2. sutvarkytą Komisijos dokumentaciją perduoda raštinės vadovui.  

8. Komisija:  



8.1. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;  

8.2. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;  

8.3. trūkstant informacijos apie mokinį gali atidėti prašymo mokytis svarstymą iki  

kito Komisijos posėdžio;  

8.4. prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus dėl informacijos apie pirmumo kriterijus 

pateikimo; 

8.5. vadovaudamasi „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašu“ nustato šio aprašo 58 punkte nurodytų kriterijų vertę taškais (1 ir 2 

priedai); 

8.6. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami 

balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo Komisijos pirmininko 

balsas;  

8.7. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Komisijos kiekvieno posėdžio 

(kiekvieno priėmimo etapo) sudaro kviečiamų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje 

numeriu MOK- ir surinktų pirmumo taškų suma bei skelbia jį gimnazijos interneto svetainėje; 

8.8. kartu su priimtų mokytis į gimnaziją mokinių sąrašu gimnazijos interneto 

svetainėje skelbia informaciją apie laisvas mokymosi vietas;  

8.9. teikia į gimnaziją priimtų mokinių sąrašus tvirtinti gimnazijos direktoriui;   

8.10. paskirsto priimtus mokinius į klases. Komplektuojant klases vadovaujamasi  

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriaus patvirtinta „Klasių komplektavimo ir 

klasių auklėtojų skyrimo tvarka“.  

8.11. asmenų paskirstymas į klases įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu  

(- ais) iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.  

 8.12. Komisijos nariai neturi teisės atskleisti tretiems asmenims konfidencialios 

ar su asmens duomenimis susijusios informacijos;  

8.13. Komisijos posėdžiai vyksta Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos 

patalpose, S. Konarskio g. 34, 213 kabinete. Dokumentų saugojimo vieta: 114 kabinetas. Esant 

nepalankiai epidemiologinei, ekstremaliai situacijai šalyje, Komisijos posėdžiai gali vykti 

nuotoliniu būdu.  

8.14. Komisijos posėdžių grafikas:  

Posė

dis 

Data, laikas Kvietimų 

siuntimas 

e. sistemoje 

Sąrašų skelbimas 

gimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 
www.basanaviciaus.vi

lnius.lm.lt 

Kvietimų 

tvirtinimas 

e. sistemoje 

(tėvai tvirtina 

nuo 18.00 val.) 

Automatinis 

priskyrimas 

laiku 

nepatvirtinus 

pakvietimų  

I  
2021-06-07 

nuo 13.30 val. 

   2021-06-09 –  

2021-06-10 
2021-06-10 

   2021-06-10 –  

2021-06-14 

(iki 16.00 val.) 

2021-06-18 

16.30val. 

http://www.basanaviciaus.vilnius.lm.lt/
http://www.basanaviciaus.vilnius.lm.lt/


II  
2021-06-15 

nuo 13.30 val. 

2021-06-15 

(į laisvas vietas) 
2021-06-15 

    2021-06-15 – 

2021-06-18 

(iki 16.00 val.) 

III  
2021-06-22 

nuo 10.00 val. 

2021-06-22 

(į laisvas vietas) 
2021-06-22 

   2021-06-22 – 

2021-06-25 

(iki 16.00 val.) 

2021-06-25 

16.30val. 

IV 
2021-06-29 

nuo 10.00 val. 

2021-06-29 

(į laisvas vietas) 
2021-06-29 

  2021-06-29 – 

2021-07-04 

2021-07-05 

8.00 val. 

V 
2021-08-20  

nuo 10.00 val. 

2021-08-20 

(į laisvas vietas) 
2021-08-20 

  2021-08-20 – 

2021-08-23 

 

2021-08-24 

 

 

9. Mokiniai mokytis priimami ir mokymo sutartis pasirašoma: pagal pagrindinio 

ugdymo programos antrąją dalį, pateikus gimnazijai mokymosi pasiekimų pažymėjimą; pagal 

vidurinio ugdymo programą – pateikus gimnazijai individualų ugdymo planą ir pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje ugdymo 

įstaigoje. 

  10. Komisijos sudėtis, darbo vieta ir darbo grafikas skelbiamas gimnazijos 

interneto svetainėje adresu www.basanaviciaus.vilnius.lm.lt  

  11. Komisijos posėdžių protokolai saugomi archyve 3 metus, priimtų asmenų 

pateikti dokumentai – mokinių asmens bylose, kurios laikomos kuruojančio pavaduotojo 

kabinete ir saugomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu 

ir kitais teisės aktais. Nepriimtų asmenų dokumentai saugomi vienerius metus ir vėliau 

sunaikinami.  

___________________________ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basanaviciaus.vilnius.lm.lt/


                  Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos  

                 Mokinių priėmimo komisijos darbo    

                 tvarkos aprašo 1 priedas  

 

PAPILDOMI KRITERIJAI IR JŲ VERTĖ TAŠKAIS PRETENDUOJANT Į 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ  

(I–II GIMNAZIJOS KLASĖS) 

 

Eil. 

Nr.  

Papildomi kriterijai pretenduojant į pagrindinio ugdymo 

programos antrąją dalį 

Vertė 

taškais  

1. Mokiniams, pageidaujantiems kryptingai plėtoti kompetencijas 

gamtos mokslų srityje, jei šios mokymosi krypties svertinių dalykų – 

fizikos, chemijos, biologijos – pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 8 

balai.   

1 

1. 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 prizininkams.  

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 2019-2020 m. m. bei už 

2020-2021 m. m.  

 

 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

PAPILDOMI KRITERIJAI IR JŲ VERTĖ TAŠKAIS PRETENDUOJANT Į 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ  

(III–IV GIMNAZIJOS KLASĖS) 

 

Eil. 

Nr.  
Papildomi kriterijai pretenduojant į vidurinio ugdymo programą 

Vertė 

taškais  

1. Pateikta pažyma apie mokymosi pasiekimus, įrodanti, kad 2020-2021 

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 prizininkams.  

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.  

 

 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

0,5  

 



Laimėjimus ir dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje 

patvirtinantys dokumentai pateikiami už 2019-2020 m. m. bei už 

2020-2021 m. m.  

3.  Pateikti atlikti projektiniai darbai, sukauptas darbų aplankas.  1 

 


