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PRIĖMIMO Į RIETAVO SAVIVALDYBĖS BENDROJO  

UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priėmimo į Rietavo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 

programas per mokslo metus, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą 

priimami asmenys, priėmimo vietą, pradţią ir pabaigą, prašymų pateikimo terminus, asmenų 

informavimo apie priėmimą tvarką, priėmimo į laisvas vietas pirmumo teisę, informavimo apie 

Aprašą tvarką, bendruosius klasių komplektavimo kriterijus, prašymų registravimo tvarką, 

atsakomybę ir prieţiūrą. 

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. balandţio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, Priėmimo į valstybinę 

ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birţelio 25 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1019, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birţelio 29 d. nutarimu Nr. 768, 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795, 

Uţsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįţusių gyventi ir dirbti Lietuvos 

Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliose 

grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK -1800, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. geguţės 24 d. 

nutarimu „Dėl Rietavo savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų pakeitimo, gyvenamųjų 

vietovių panaikinimo ir teritorijų ribų nustatymo“. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas; 

3.2. mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos 

padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra 

formalusis arba (ir) neformalusis švietimas; 

3.3. formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, 

pagrindinis, vidurinis išsilavinimas; 

3.4. pradinio ugdymo programa – ketverių metų ugdymo programa, vykdoma 1–4 klasėse; 

3.5. pagrindinio ugdymo programa – šešerių metų ugdymo programa, kuri apima du 

tarpsnius: I dalį – ketverių metų, vykdomą 5–8 klasėse, ir II dalį – dvejų metų, vykdomą 9–10 (I–II) 

klasėse; 

3.6. vidurinio ugdymo programa – dvejų metų (11–12 (III–IV) klasės) ugdymo programa, 

kurią sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai ir moduliai; 

3.7. akredituota vidurinio ugdymo programa – nustatyta tvarka įvertinta vidurinio ugdymo 

programa; 



 

 

3.8. specialusis ugdymas – specialiųjų poreikių asmenų mokymas, lavinimas ir vertybinių 

nuostatų formavimas, pripaţįstant šių asmenų gebėjimus ir galias; 

3.9. specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, 

atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių; 

3.10. individualizuota programa – valstybinio išsilavinimo standartams neprilygstanti 

bendrojo ugdymo programa, pritaikyta specialiųjų poreikių asmens gebėjimams ir realiam 

mokymosi lygiui; 

3.11. Savivaldybės mokykla – mokykla, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra 

Savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis); 

3.12. pagrindinė mokykla – mokykla, skirta 7(6)–16 metų mokiniams mokytis pagal 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programas (1–4 ir 5–10 klasės); 

3.13. gimnazija – mokykla, skirta 15–18 metų mokiniams mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programos II dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo programą (I–IV klasės), arba tam tikrais 

atvejais: mokykla, skirta 11–18 metų mokiniams mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą ir 

akredituotą vidurinio ugdymo programą (5–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės), ar mokykla, skirta 

7(6)–18 metų mokiniams – pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir akredituotą vidurinio 

ugdymo programą (1–4, 5–8, I–IV klasės); 

3.14. mokyklos aptarnaujama teritorija – teritorija, kuri nustatoma priimant mokinius į 

mokyklas, vykdančias pradinio ir pagrindinio ugdymo I ir II daliesprogramas. Mokyklų 

aptarnaujamą teritoriją nustato Rietavo savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) (priedas 

Nr. 1); 

3.15. klasė – pastovi mokinių grupė, kuri vienerius mokslo metus drauge mokosi pagal to 

paties lygio pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą; 

3.16. jungtinė klasė – klasė, sudaryta iš dviejų arba trijų klasių, kurioje mokomasi pagal 

skirtingo lygio programą; 

3.17. laisva vieta – mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant klases iki Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarime nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus klasėse; 

3.18. gyvenamosios vietos deklaravimas – gyvenamosios vietos adresą sudarančių ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka duomenų pateikimas gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai. 

3.19. naujai formuojamos klasės – kasmet sudaromos 1, 5, I ir III gimnazijos klasės. 

4. Aprašas skelbiamas Rietavo savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt ,švietimo 

įstaigose. Mokyklos vadovas atsako uţ šio Aprašo paskelbimą mokyklos bendruomenės nariams, 

teisėtiems vaiko atstovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. 

 

II SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS BENDRIEJI KRITERIJAI 

 

5. Visi vaikai nuo 7 iki 16 metų privalo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo 

programas. 

6. Prašymą uţ iki 14 metų vaiką pateikia vienas iš tėvų (globėjų). 14–18 metų vaikas prie 

prašymo turi pridėti vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą. 

7. Į Rietavo savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal 

pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis, vidurinio ugdymo 

programą priimama taip: 

7.1. Į bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas 

pirmumo teise priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklai priskirtoje aptarnavimo 

teritorijoje. Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, gyvenamąją vietą deklaravę kitų Savivaldybės 

mokyklų aptarnavimo teritorijose: 

7.1.1. pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių (jeigu mokykla pritaikyta tokiems mokiniams); 



 

 

7.1.2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos 

gyvenantys asmenys; 

7.1.3. asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę kitose savivaldybėse; 

7.1.4. jeigu neįmanoma patenkinti visų prašymų, priimama pagal prašymų pateikimo datą; 

7.2. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą 

asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi 

pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jeigu norinčiųjų yra 

daugiau negu laisvų vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra 

mokykla, teritorijoje, atsiţvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo 

pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, ir pagal prašymo pateikimo datą. 

8. Per mokslo metus atvykę mokiniai priimami į mokyklą, kurios aptarnaujamoje 

teritorijoje gyvena. Jeigu paskirtoje mokykloje nėra laisvų vietų, tos mokyklos direktorius ar jo 

įgaliotas asmuo pasiūlo mokiniui mokytis artimiausioje tą pačią programą vykdančioje bendrojo 

ugdymo mokykloje, kurioje yra laisvų vietų. 

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

į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas 

ir jas pritaikytas šiems mokiniams. 

10. Lietuvos Respublikos piliečiai ir uţsieniečiai, grįţę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi 

Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami 

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

ISAK-1800 „Dėl Uţsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįţusių gyventi ir 

dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir 

išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

11. Asmuo, mokęsis uţsienio šalyje, mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio 

ugdymo programą priimamas bendra tvarka, pateikus uţsienio mokykloje įgytus pasiekimus 

įrodančius dokumentus. Asmuo, neturintis mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento, priimamas 

mokytis, kai mokykla nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, 

numatytiems pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose. 

12. Prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami tik į vieną pasirinktą mokyklą 

nuo sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. 

13. Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas vykdomas mokyklose. Priėmimą į naujai 

formuojamas klases mokyklose vykdo mokyklos direktorius ir direktoriaus įsakymu patvirtinta 

priėmimo komisija. Komisijos sudėtį, komisijos darbo reglamentą, posėdţių darbo laiką ir vietą, 

posėdţių protokolų saugojimo terminus nustato mokyklos direktorius. 

14. Aktualiems priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas Apraše 

nenumatytiems atvejams sudaroma nenumatytų atvejų komisija iš mokyklų savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios institucijos ir mokyklų atstovų. 

15. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi iki pirmos mokymosi 

dienos. Mokymo sutartis sudaroma naujai atvykusio mokytis asmens ar mokinio, pradedančio 

mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, mokymosi pagal tą ugdymo programą 

laikotarpiui. Mokymosi sutartis laikino išvykimo gydytis ir mokytis metu nenutraukiama. 

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

16. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais 

kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas vaikui teikti pradedamas vieneriais metais 

anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą metais anksčiau (kai tais kalendoriniais metais 5 metai). 

17. Mokyklos vadovui vienas iš vaiko tėvų (globėjų) pateikia: 



 

 

17.1. prašymą mokytis pagal pradinio ugdymo programą; 

17.2. vaiko sveikatos paţymėjimą; 

17.3. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę 

ar pasą) ir jo kopiją. 

 

IV SKYRIUS 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

18. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį priimami asmenys, baigę 

pradinio ugdymo programą, o į pagrindinio ugdymo programos II dalį – asmenys baigę pagrindinio 

ugdymo programos I dalį. 

19. Asmuo, naujai atvykęs mokytis, bendrojo ugdymo mokyklos vadovui pateikia: 

19.1. prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I arba II dalį; 

19.2. pradinio išsilavinimo paţymėjimą ar kitą dokumentą, liudijantį įgytą pradinį 

išsilavinimą, ar paţymėjimą, liudijantį pagrindinio ugdymo programos I dalies baigimą; 

19.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, asmens tapatybės 

kortelę ar pasą) ir jo kopiją; 

19.4. vaiko sveikatos paţymėjimą. 

20. Mokinys, baigęs pradinio ugdymo programą arba pagrindinio ugdymo programos I dalį 

ir pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje 

mokykloje, mokyklos vadovui pateikia tik prašymą. 

 

V SKYRIUS 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

21. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, baigę 

pagrindinio ugdymo programą. 

22. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal vidurinio ugdymo programą kitoje mokykloje, 

pateikia: 

22.1. prašymą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą; 

22.2. pagrindinio išsilavinimo paţymėjimą ar kitą dokumentą, liudijantį įgytą pagrindinį 

išsilavinimą; 

22.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir jo 

kopiją; 

22.4. asmens sveikatos paţymėjimą. 

23. Asmenys, baigusieji pagrindinio ugdymo programą ir norintys tęsti mokymąsi pagal 

vidurinio ugdymo programą toje pačioje mokykloje, pateikia mokyklos vadovui tik prašymus. 

 

VI SKYRIUS 

BENDRIEJI KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI 

 

24. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Savivaldybės taryba nustato 

kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų 

skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Jeigu sudaromos jungtinės klasės, nustato, iš 

kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Savivaldybės 

taryba iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) ir mokinių skaičių patikslina ir: 

24.1. jeigu iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo 

ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis negu buvo nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir 

nepaţeidţiant higienos normų, didinamas; 



 

 

24.2. jeigu bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro 

patvirtinto klasių ir (ar)priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių 

skaičius maţinamas. 

25. Klasių skaičius mokykloms nustatomas atsiţvelgiant į mokinių, deklaravusių 

gyvenamąją vietą mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, skaičių (pirmųjų klasių), mokyklos 

vadovo pateiktą planuojamą klasių skaičių, mokinių skaičių keliamosiose klasėse, ketvirtųjų, 

aštuntųjų ir dešimtųjų klasių mokinių tolesnių mokymosi ketinimų apklausų duomenis, finansines 

mokyklos galimybes, ugdymo programai įgyvendinti reikalingą mokymo patalpų skaičių, Rietavo 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą. 

26. Klasės komplektuojamos vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 

birţelio 29 d. nutarimu Nr. 768, ir kitais teisės aktais. 

27. Bendrojo ugdymo klasės gali būti jungiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtinta tvarka. 

 

VII SKYRIUS 

PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO TVARKA 

 

28. Prašymai dėl priėmimo mokytis registruojami prašymų registravimo knygoje, 

vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta gaunamųjų dokumentų registravimo tvarka. 

29. Prašymų registravimo knygą pildo mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas 

darbuotojas. 

30. Registracijos ţurnalo pildymo tvarka: 

30.1. mokiniams, priimtiems į skirtingas klases, registruoti skiriami atskiri lapai; 

30.2. lapai numeruojami, tvirtinami mokyklos direktoriaus parašu, nurodoma data; 

30.3. ţurnalą vasaros atostogų metu pildo pavaduojantis asmuo. 

31.Mokinių prašymų priėmimo į mokyklas registracijos ţurnalas įtraukiamas į 

dokumentacijos planą, jam suteikiamas numeris. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Mokyklos vadovas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nustatyta forma skyriui 

pateikia informaciją apie prognozuojamą klasių (grupių) ir mokinių skaičių.  

33. Mokyklos vadovas atsako uţ Aprašo įgyvendinimą. 

34. Mokykla informaciją apie mokinių priėmimą į naujai formuojamas klases, laisvas 

vietas klasėse skelbia mokyklos interneto svetainėje, skelbimų lentoje ir (ar) kitu būdu ją nuolat 

atnaujina mokyklos nustatyta tvarka. 

__________________________________ 



 

 

Rietavo savivaldybės tarybos  

2018 m birţelio 21 d.  

sprendimo Nr. T1-111 

1 priedas 

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO 

TERITORIJŲ SĄRAŠAS 

 

Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos: 

1. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijai:  

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programa – Alko, Bubėnų, Budrikių, Daugėlalių, 

Dausynų, Drobstų, Dubosgirio, Giliogirio, Girdvainių, Gomantlaukio, Jankaičių, Jaupėnų, Jucaičių, 

Kadagynų, Kalakutiškės, Labardţių, Lauţų, Liolių, Lozorių, Maldučių, Meinartų, Narbutiškės, 

Norgalvių, Patyrio, Pauškių, Pečiuliškės, Pelaičių, Pyvorų, Pjaulių, Pupšių, Purvelių, Sauslaukio, 

Skrabių, Skroblio, Uţupių, Vatušių, Vedegėnų, Venckiškės, Vitkilių, Daugėdų, Gudalių, Kungių, 

Vitkų kaimai ir Rietavo miestas;  

vidurinio ugdymo programa – Girėnų, Lėgų, Meškių, Motėjų, Pajūrio, Plunkėnų, Rindţių, 

Spraudţio, Stumbrių, Šiurnokų, Uţpinikio ir Ţadvainų kaimai.  

2. Rietavo sav. Tverų gimnazijai: 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos –Adomaičių, Aušeliškės, Aviţaičių, 

Berţvaičio, Dalgų, Eidininkų, Gelţyčių, Kaupų, Kermušės, Kyvaičių, Lopaičių, Pajomančio, 

Palūkalnio, Panavadţio, Pasklindţio, Pašeikio, Patverio, Plauskinių, Pleinių, Pribitkos, Pupţiubių, 

Rešketėnų, Skaborų, Sungailų, Šiuraičių, Taukolydţių, Tauravo, Uţpelių, Vėlaičių, Vienragių, 

Vincentavo, Zorūbėlių, Zorūbų, Ţeberių, Ţilaičių kaimai ir Tverų miestelis, Akmenskinės, 

Gedikėnų, Grąţčių, Kentrakalnio, Kiliūnėnų, Laurynaičių, Lenkaičių, Medingėnų, Nagurkos, 

Paminijų, Patyrio, Paţėrų, Sendvarių, Uţduobulio, Uţpelių ir Varnaičių kaimai. 

3. Ţadvainių pagrindinei mokyklai:   

pradinio ir pagrindinio ugdymo programos – Girėnų, Lėgų, Meškių, Motėjų, Pajūrio, 

Plunkėnų, Rindţių, Spraudţio, Stumbrių, Šiurnokų, Uţpinikio ir Ţadvainų kaimai.  

 

_______________________________ 
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UGDYMO MOKYKLAS ATVEJŲ KOMISIJA 

 

Lidija Rėkašienė, Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėja (pirmininkė); 

Janina Barynienė, Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjo pavaduotoja (narė); 

Alma Lengvenienė, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė (narė);  

Gitana Kuţmarskytė, Tverų gimnazijos direktorė (narė);  

Sigitas Kaţukauskas, Ţadvainių pagrindinės mokyklos direktorius (narys).  

 
 

______________________ 



 

 

 

Rietavo savivaldybės tarybos 

2018 m. birţelio 21 d.  

sprendimo Nr. T1-111 

3 priedas 

 

NENUMATYTŲ PRIĖMIMO Į RIETAVO SAVIVALDYBĖS BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLAS ATVEJŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Nenumatytų priėmimo į Rietavo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas atvejų 

komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustatoPriėmimo į Rietavo savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti komisijos (toliau – 

Komisija) tvarką, funkcijas ir teises. 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Priėmimo į Rietavo savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu. 

3. Komisiją sudaro pirmininkas ir keturi nariai. Trys nariai skiriami iš bendrojo ugdymo 

mokyklų, du – iš Savivaldybės administracijos. Komisijos darbas grindţiamas kolegialiu klausimų 

svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais. 

 

II SKYRIUS 

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS 
 

4. Komisijos funkcijos: 

4.1. nagrinėja aktualius, Apraše nenumatytus atvejus; 

4.2. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo 

mokyklas klausimais; 

4.3. administracijos direktoriaus pavedimu sprendţia kitus klausimus, susijusius su Aprašo 

vykdymu. 

5. Komisija turi teisę: 

5.1. priimti sprendimą dėl tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pagrįstumo ir siūlyti bendrojo 

ugdymo mokyklos direktoriui priimti atitinkamą individualų sprendimą dėl mokinio priėmimo; 

5.2. atmesti prašymą kaip nepagrįstą. 

 

III SKYRIUS 

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

6. Prašymą dėl priėmimo asmuo pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.  

7. Prašymas pateikiamas, kai asmuo galvoja, kad paţeistos jo teisės dėl nereglamentuoto 

atvejo buvimo Apraše. Prašyme nurodomas vardas, pavardė, adresas, kontaktinis tel., mokykla. 

Trumpai, glaustai ir aiškiai išdėstoma prašymo esmė, prašymas pasirašomas. 

8. Komisijai nagrinėti gali būti perduodami tėvų (globėjų, rūpintojų), administracijos, 

savivaldybės tarybos narių prašymai, pareiškimai, skundai savo turiniu atitinkantys Aprašą. 

9. Komisijos posėdţiai rengiami gavus prašymą. 

10. Komisijos posėdţius organizuoja ir jiems vadovauja pirmininkas. 

11. Komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių.  

12. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu komisijos narių balsų dauguma. 

13. Komisijos posėdţiai protokoluojami.  

 

IV SKYRIUS 



 

   

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

14. Su Komisijos priimtais sprendimais supaţindinami prašymo teikėjai ir atitinkamos 

bendrojo ugdymo mokyklos direktorius. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


