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Kaišiadorių Žiežmarių mokyklos-

darželio „Vaikystės dvaras“ 
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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLĄ-DARŽELĮ 

„VAIKYSTĖS DVARAS“  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių priėmimo į Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“ (toliau – Mokykla) 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimo į Mokyklą komisijos (toliau – 

Komisija) sudarymą, darbo organizavimo tvarką, asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą tvarką ir klasių sudarymo kriterijus, prašymų ir jį lydinčių dokumentų pateikimo tvarką, 

Aprašo vykdymo atsakomybę ir priežiūrą. 

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (su visais papildymais ir 

pataisymais), Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. patvirtintu sprendimu 

Nr.V17E-286 ,,Dėl priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V17E-

216 sprendimu ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų 

aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“, Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, 

patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. 

įsakymu Nr. V1-93 ir šiuo Aprašu. 

3. Komisijos paskirtis – išnagrinėjus tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymus vykdyti mokinių 

priėmimą mokytis Mokykloje pagal bendruosius kriterijus ir paskirstymą į klases pagal nustatytus 

kriterijus. 

4. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo, 

nešališkumo ir skaidrumo principais. 

5. Asmenų priėmimo į Mokyklą mokytis pirmose klasėje prašymai priimami nuo einamųjų 

metų sausio 1 d. iki liepos 1 dienos. 

6. Priimtų į Mokyklą asmenų paskirstymo į klases kriterijus nustato Mokyklos direktorius, 

suderinęs su Mokyklos taryba. 

 

II. SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ORGANIZAVIMAS 

 

7. Priėmimo komisijos sudėtį, darbo trukmę ir vietą, posėdžių protokolų saugojimo terminus 

nustato mokyklos vadovas įsakymu. Komisijos sudėtis, reikalui esant, keičiama Mokyklos 

direktoriaus įsakymu. Komisijos nariu negali būti Mokyklos direktorius ir asmenų prašymus 

registruojantis asmuo. 

8. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio 

ugdymo mokytojos ir Mokyklos tarybos deleguotas atstovas. 



9. Komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-

darželio „Vaikystės dvaras“ 2020 m. sausio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. IS-2 (aktuali redakcija: 

2021-04-23 d. direktoriaus įsakymas Nr. IS-28) patvirtintu Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-

darželio „Vaikystės dvaras“ mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentu. Dokumentas patalpintas 

Mokyklos internetinėje  svetainėje adresu: https://vaikystesdvaras.lt/priemimas-i-mokykla/. 

10. Komisijos pirmininkas: 

10.1. šaukia ir vadovauja Komisijos posėdžiams, paskirsto funkcijas Komisijos nariams; 

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

10.3. ne vėliau kaip per tris darbo dienas po Komisijos posėdžio sudaro būsimų mokinių 

sąrašą su prašymo numeriu TP- ir jį pateikia Mokyklos direktoriui; 

10.4. ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio 1 d. skelbia informaciją apie laisvas vietas 

klasėse ateinantiems mokslo metams Mokyklos internetinėje svetainėje adresu: 

https://vaikystesdvaras.lt/priemimas-i-mokykla/; 

10.5. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą. 

11. Komisijos sekretorius: 

11.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios informuoja Komisijos narius 

apie posėdžio laiką, vietą, svarstytinus klausimus; 

11.2. protokoluoja Komisijos posėdžius. 

12. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 2/3 Komisijos narių. 

13. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos 

narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. 

14. Posėdžių protokolas, patvirtintas Komisijos pirmininko ir sekretoriaus parašais, 

teikiamas Mokyklos direktoriui. 

15. Komisijos posėdžių protokolai ir asmenų pateikti prašymai saugomi Mokyklos 

raštinėje. 

16. Komisijos nariai pasirašo konfidencialumo dokumentus neatskleisti tretiems asmenims 

konfidencialios ir/ar su asmens duomenimis susijusios informacijos. 

17. Mokyklos vadovas: 

17.1. prireikus organizuoja asmenų faktinių gyvenamųjų vietų patikras; 

17.2.  nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus, apeliacijas, prireikus pasitelkia Priėmimo 

komisiją; 

17.3.  teikia informaciją ir konsultuoja asmenis priėmimo į mokyklą klausimais; 

17.4.  vykdo pavienį asmenų priėmimą, prireikus pasitelkia Priėmimo komisiją; 

17.5.  teikia siūlymus Savivaldybės administracijai dėl aptarnavimo teritorijų, klasių 

komplektavimo ir Aprašo pakeitimo. 

 

III. SKYRIUS 

PRIĖMIMO MOKYTIS Į MOKYKLĄ BENDRIEJI KRITERIJAI 

 

18.   Priėmimo į Mokyklą kriterijai:  

18.1. Į Mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikai priimami 

vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu.  

18.2. Į Mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pirmumo teise priimami 

Mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys Mokyklai priskirtoje aptarnavimo 

teritorijoje.  

https://vaikystesdvaras.lt/priemimas-i-mokykla/
https://vaikystesdvaras.lt/priemimas-i-mokykla/


18.3. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys 

Mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise 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. 

18.4. Baigę priešmokyklinio ugdymo programą Mokykloje. 

18.5. Užsienyje mokęsis asmuo, atvykęs ar grįžęs gyventi į Savivaldybės teritoriją ir norintis 

tęsti mokymąsi pagal priešmokyklinio ir/arba pradinio ugdymo programą, priimamas bendra tvarka, 

Mokyklai įvertinus užsienyje išeitos pradinio ugdymo programos dalį.  

19.  Mokykla negali nustatyti kitokių priėmimo į mokyklą kriterijų.  

III. SKYRIUS 

DOKUMENTŲ PATEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS  

20. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, Mokyklos 

direktoriui pateikia prašymą, vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo kopiją, mokymosi pasiekimų 

įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą.  

21. Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai 

pateikia Pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) specialiuosius poreikius 

įrodančių dokumentų kopijas. Mokykla užtikrina asmens duomenų apsaugą ir nereikalauja papildomų 

dokumentų, kurie neturi įtakos asmens priėmimui į Mokyklą, išskyrus tuos, kurie reikalingi asmeniui 

įregistruoti Mokinių registre.  

22. Prašyme (priedas 1) nurodoma:  

22.1. asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, 

faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;  

22.2. mokyklos, kurioje pageidaujama mokytis, pavadinimas;  

22.3. asmens priėmimo mokytis data;  

22.4. mokymo klasė;  

22.5. mokymo kalba;  

22.6. užsienio kalba (pirmoji);  

22.7. pageidaujamas dorinio ugdymo dalykas (etika, tikyba);  

22.8. dokumentai, patvirtinantys pirmumo kriterijus dėl priėmimo;  

22.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono 

numeriai ir elektroninio pašto adresai; 

22.10. įstaigos, kurioje prieš tai mokėsi, pavadinimas;  

22.11. klasė, kurioje prašymo pateikimo metu mokosi ir tęs mokymąsi brolis (-iai) ir (ar) sesuo 

(-ys) (įbrolis (-iai) ir (ar) įseserė (-ės), nurodomi jų vardai ir pavardės;  

22.12. sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu;  

22.13. sutikimas, kad pateikti duomenys būtų naudojami priėmimui į Mokyklą vykdyti;  

22.14. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi ir asmuo yra tinkamai informuotas 

apie asmens duomenų tvarkymą;  

23. Prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 1 d.  

24. Mokiniai, tęsiantys mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal aukštesnę ugdymo programą 

(priimant į 1-ąją klasę), pateikia prašymą ir duomenis, kurie nurodyti Aprašo 22 punkte.   

25. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš pažymėjimų arba pažymą: 

25.1. mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalą); 

25.2. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (originalą); 

25.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (originalą). 



26. Prašymas ir kiti pateikiami dokumentai registruojami Mokyklos prašymų registre, 

vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. Užregistravęs prašymą, atsakingas 

asmuo ant jo užrašo prašymo registracijos eilės numerį, prašymo padavimo datą, laiką ir suteikia 

kodą. Jei pareiškėjas pageidauja, atiduoda jam užregistruoto prašymo kopiją. Asmenys, kurių 

prašymai nebuvo patenkinti, informuojami raštu, nurodant netenkinimo priežastis. Mokyklos 

interneto svetainėje viešai skelbiama visa reikiama informacija apie asmenų priėmimą (priėmimą 

reglamentuojančius teisės aktus, Mokinių priėmimo komisijos sudėtį, jos darbo reglamentą, darbo 

vietą ir laiką, laisvų vietų skaičių, prašymus pateikusių koduotų asmenų sąrašus ir kitą aktualią 

informaciją). 

27. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi iki pirmos mokymosi dienos: 

27.1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. 

Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas lieka Mokykloje.  

27.2. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei Mokyklos mokiniu, 

pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą 

ugdymo programą laikotarpiui. 

27.3. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre. 

 

IV. SKYRIUS 

MOKYKLOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR INFORMAVIMAS 

 

28. Mokyklos direktorius kasmet ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d. viešai paskelbia prašymų ir 

kitų pateikiamų dokumentų priėmimo vietą ir laiką (pradžią ir pabaigą), už dokumentų priėmimą 

paskirtą atsakingą asmenį, reikalingų dokumentų sąrašą. 

29. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui viešai skelbia informaciją apie laisvas 

vietas klasėse ir nuolat ją atnaujina. 

30. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Savivaldybės taryba Mokyklai 

nustato: mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, 

ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo 

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

kiekviename sraute,  mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo  programą, skaičių ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių  skaičių  patikslina: 

31.1.  Jei iš Mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis Mokykloje skaičius 

yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

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

didinamas. 

31.2.  Mokyklai iki liepos 20 d. nesudarius Savivaldybės tarybos nustatyto mokinių skaičiaus 

kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, Mokyklos direktorius iki rugpjūčio 1 

d. raštu informuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrių apie esamą situaciją. 

32. Priimtų į Mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus nustato Mokyklos 

vadovas, suderinęs su Mokyklos taryba. 

 

V. SKYRIUS 

PRIIMTŲ Į MOKYKLĄ ASMENŲ PASKIRSTYMO Į KLASES 

TVARKA IR KRITERIJAI 

 

 33. Klasės formuojamos vadovaujantis |Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nustatytų klasių 

komplektų skaičiumi Mokyklai. 

 34. Mokinių skaičius klasėje negali viršyti maksimalaus 24 mokinių skaičiaus 1-4 klasėse. 



 35. Kiekvienam mokiniui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos normų HN 21-2017 

29 p., mokymo klasėje turi būti numatyta ne mažesnė kaip 1,7 kv. m mokymosi vieta. 

36. Pirmų klasių komplektavimas: 

36.1. prašymo pateikimo data; 

36.2. visų prašymą lydinčių dokumentų pateikimo data; 

36.3. specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius klasėje – paskirstoma proporcingai arba 

atsižvelgus į Mokyklos Vaiko gerovės komisijos siūlymą. 

37. skirstant į klases naujai atvykusius mokinius vadovaujamasi šiais kriterijais: 

37.1. esamas suformuotos klasės mokinių skaičius, neviršijantis 24 mokinių skaičiaus; 

37.2. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius klasėse – paskirstoma 

proporcingai arba atsižvelgus į Mokyklos Vaiko gerovės komisijos siūlymą. 

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

ugdymosi poreikių (turintis pedagoginės – psichologinės tarnybos įvertinimo pažymą), prilyginamas 

dviem tos klasės, kurioje mokosi, mokiniams. Atitinkamai gali būti mažinamas maksimalus 

nustatytas klasės mokinių skaičius. Vienoje klasėje gali būti ne daugiau kaip trys tokie mokiniai. 

39. Pavienių asmenų priėmimą į Mokyklą bei paskirstymą į klases, vadovaudamasis Apraše 

nurodytais kriterijais, vykdo Mokyklos direktorius. 

40. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių paskirstymo į klases bei ginčytinus ir/arba 

sudėtingus mokinių paskirstymo į klases klausimus direktorius ir/arba direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui svarsto kartu su Mokyklos Vaiko gerovės komisija, išklauso ir pagal galimybes atsižvelgia 

į mokinio tėvų pageidavimus. 

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

41. Į Mokyklą priimtų asmenų sąrašus įsakymu tvirtina Mokyklos direktorius. 

42. Komisijos nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus, atlikdami savo funkcijas, 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

43. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas ir papildomas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

44. Šis aprašas skelbiamas Mokyklos internetinėje svetainėje adresu: 

https://vaikystesdvaras.lt/priemimas-i-mokykla/ 

 

 

_____________________________ 

 

  

 

PRITARTA: 

Mokyklos tarybos 2021 m. gegužės 24 d. 

Protokolas Nr.MT2021/3 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://vaikystesdvaras.lt/priemimas-i-mokykla/


Kaišiadorių Žiežmarių mokyklos-darželio 

„Vaikystės dvaras“ direktoriaus 2021 m. gegužės 

25 d. įsakymu Nr.IS – 43 patvirtinto „Mokinių 

priėmimo į Žiežmarių mokykla-darželį 

„Vaikystės dvaras“ tvarkos aprašo 1 priedas 

 

 

____________________________________________________________________ 
(tėvų (globėjų/rūpintojų) vardai, pavardės) 

____________________________________________________________ 
(Gyvenamoji vieta ir deklaruota) 

________________________     ___________________ 
(mamos telefonas)        (tėvo telefonas) 
 

 

             _____          _____________________ ____________________________             _____          _____________________  

(mamos elektroninis paštas)       (tėvo elektroninis paštas) 

 

  

 
Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio 

„Vaikystės dvaras“ direktorei 

Eglei Raudeliūnienei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL VAIKO PRIĖMIMO MOKYTIS Į PRADINIO UGDYMO MOKYKLĄ 

 
202   m…………………………………… 

Žiežmariai 

 

Prašau mano sūnų (dukrą) _____________________________________________________, 

       (vardas, pavardė, spausdintinėmis raidėmis) 

gimusį (-ią) _____________________, gyvenantį (-čią) adresu _____________________________ 

                         (metai, mėnuo, diena arba asm.kodas), 

________________________________________________________________________________ 

 

202__ /202__  mokslo metais priimti mokytis į Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio 

„Vaikystės dvaras“ ____________________ klasę, mokomoji kalba lietuvių kalba. 
                                                               (nurodyti klasę) 

  

Užsienio kalba – _________________ 

  

Pageidaujamas dorinio ugdymo dalykas (tikyba, etika) ____________________ 

        (tinkamą įrašyti) 

 

Jei anksčiau Jūsų sūnus/dukra mokėsi kitoje įstaigoje nurodykite pilną įstaigos pavadinimą 

________________________________________________________________________________ 

 

Klasė, kurioje prašymo pateikimo metu mokosi ir tęs mokymąsi brolis(-iai) ir /ar sesuo (-rys) 

(įbrolis (-iai) ir/ar įseserė (-ės) ________________. Nurodykite jų vardus ir pavardes: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 



Sutinku, kad mano vaiko asmens duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu 

būdu bei naudojami priėmimo į mokyklą bei vėlesnio administravimo tikslais ir įvesti į kompiuterinę 

duomenų bazę. 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi ir esu tinkamai informuota(s) apie asmens 

duomenų tvarkymą. 

 

Su prašymu pateikiami dokumentai: 

1. Vaiko gimimo liudijimas (originalas); 

2. Pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstenėje mokykloje (originalas) – jei vaikas 

priimamas ne į pirmą klasę; 

3. Pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) specialiuosius 

poreikius įrodančių dokumentų kopijas (tik mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių). 

 

 

_______________  _______________________________ 
              (parašas)     (vardas, pavardė) 

 

 

 


