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MOKINIU PRIEMIMO I KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDIN4 MOKYKLA,
TVARKOS APRASAS

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniq priemimo i Kupi5kio r. Alizavos pagrinding mokykl4 tvarkos apra5as

(toliau - Apra5as) reglamentuoja mokiniq priemim4 mokytis i Kupi5kio r. Alizavos pagrinding

mokykl4, Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos Salamiesdio pradinio ugdymo skyriq,

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos skyriq AntaSavos mokykl4-daugiafunkci centrq (toliau

- Mokykla) pagal ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas

tvark4.

2. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo

ugdymo programas tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2005 m. balandZio 5 d. isakymu Nr. ISAK-556 ,,Del nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo

programas tvarkos apra5o patvirtinimo", Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo

organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m.

rugsejo 30 d. isakymu Nr. V-1795,"DeI Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo

organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" , Priemimo i Kupi5kio rajono savivaldybes bendrojo

ugdymo mokyklas tvarkos apraSo, patvirtintu Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos 2019 m.

lapkridio 28 d. sprendimu Nr. TS-272 ,,Del priemimo i Kupi5kio rajono savivaldybes bendrojo

ugdymo mokyklas tvarkos apra5o patvirtinimo". Apra5as atnaujintas vadovaujantis Kupi5kio rajono

savivaldybes tarybos 2020 m. balandZio 30 d. sprendimu Nr. TS-107 ,,Del Kupi5kio rajono

savivaldybes tarybos 2019 m. lapkridio 28 d. sprendimo Nr. TS-272,,DeI priemimo i Kupi5kio

rajono savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraSo patvirtinimo" pakeitimo.

3. Priemimas i Mokyklq vykdomas pagal Mokyklos nuostatuose iteisintas ugdymo

programas:

3. 1. ikimokyklinio ugdymo;

3.2. prie5mokyklinio ugdymo;

3.3. pradinis ugdymo;

3.4. pagrindinis ugdymo.

4. Priemim4 i Mokykl4 vykdo, priimtq i Mokykl4 asmem+ paskirstymo iklases tvark4

ir kriterijus nustato Mokyklos direktorius.



5. Klases komplektuojamos vadovaujantis Mokyklq, vykdandiq formaliojo Svietimo

programas, tinklo k[rimo taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011m. birZelio

29 d. nutarimu Nr.768 ,,Del Mokyklq, vykdandiq formaliojo Svietimo programas, tinklo kflrimo

taisykliq patvirtinimo". Klasds komplektuojamos ir tvirtinamos direktoriaus isakymu rugsejo 1 d.

Kiekvienais kalendoriniais metais iki geguZes 3l d. Kupi5kio rajono savivaldybes taryba bendrojo

ugdymo mokykloms ir jq skyriams nustato mokiniq skaidiq kiekvienos klases sraute ir klasiq

skaidiq kiekviename sraute, mokiniq, ugdomq pagal prie5mokyklinio ugdymo program4, skaidiq ir

prieSmokyklinio ugdymo grupiq skaidiq. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, i5 kokiq klasiq

sudaroma jungtine klas6, ir nurodo kiekvienos klases mokiniq skaidiq.

6. Asmens priemimas mokytis ifbrminamas Mokymosi sutartimi iki pirmosios

mokymosi dienos. Mokymosi sutartyje aptariami Mokyklos ir asmens isipareigojimai, atsakomybd,

j q nevykdymo pasekmds, sutarties nutraukimas.

7. Abu Mokymo sutarties egzempliorius pasiraSo Mokyklos vadovas ir pra5ymo

teikejas. Vienas Mokymo sutarties egzempliorius fteikiamas praSym4 pasiraSiusiam asmeniui, kitas

lieka istaigoje.

8. Mokymosi sutartis registruojama Mokymo sutardiq registracijos Zurnale.

9. Pra5ymas ir kiti pateikiami dokumentai registruojami Mokykloje vadovaujantis

Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis. Mokykla interneto svetaineje vieSai skelbia

informacij 4 apie mokiniq priemimo organizavim4.

10. Mokykla privalo uZtikrinti asmens duomenq apsaugq ir gali reikalauti tik tq
dokumentq, kurie reikalingi asmeniui iregistruoti i Mokiniq registr4.

II. SKYRIUS

PRIEMIMO I MOKYKL,4 BENDRIEJI KRITERIJAI

11. Priemimo i Mokykl4 kriterijai:

11.1. i Mokykl4 mokytis priimami toje Mokykloje mokytis pageidaujantys mokiniai,

gyvenantys Mokyklai priskirtoj e aptamavimo teritorij oj e.

11.2. i Mokyklq mokytis pagal pradinio ugdymo program4, pagrindinio ugdymo

programos pirmEje ir antrEj4 dalis pirmumo teise priimami toje Mokykloje mokytis pageidaujantys

asmenys, gyvenantys Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. { likusias laisvas vietas klasese

gali buti priimti asmenys, negyvenantys Mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise

priimami asmenys, del igimtq ar igyttt sutrikimq turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq, Mokykloje

jau besimokandiq mokiniq broliai (ibroliai) ir seserys (iseseres), ir ardiausiai Mokyklos gyvenantys

asmenys.



11.3. tdvams (globejams, r[pintojams) ir mokiniui pageidaujant mokytis kitoje

Savivaldybes tarybos nepriskirtos aptarnavimo teritorijos Mokykloje, mokinys priimamas tuo

atveju, jei joje yra laisvq mokymosi vietq;

1 1.4. Lietuvos Respublikos piliediai ir uZsieniediai, griLg ar atvykg nuolat ar laikinai

gyventi Lietuvos respublikoje, nemokantys valstybines kalbos, i Mokykl4 priimami vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsejo 1 d. isakymu Nr. ISAK-1800

,,Ddl uZsieniediq ir Lietuvos Respublikos piliediq, atvykusiq ar griZusiq gyventi ir dirbti Lietuvos

Respublikoje, vaikq ir suaugusiqjq ugdymo i5lyginamosiose klasese ir iSlyginamosiose mobiliose

grupese tvarkos apraSo patvirtinimo".

III. SKYRIUS

DOKUMENTU PATEIKIMO TVARKA

12. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio ar

pagrindinio ugdymo programas, pateikia:

12.1. pra5ym4 (14-16 metq vaikas, turddamas vieno i5 tevq (globejq, r0pintojq)

ra5tiSk4 sutikim4, uZ vaik4 iki 14 m. praSym4 pateikia vienas i5 tevq (globejq, r[pintojq) (forma

pateikiarna priede);

1 2.2. asmens tapatybg patvirtinanti dokumentq;

I2.3. igyto i5silavinimo paZymejimq ar dokumentus, liudijandius ankstesnius

mokymosi pasiekimus (originalus);

12.4. asmuo, pageidaujantis pradeti mokytis pagal auk5tesnio lygmens ugdymo

programg, prie pra5ymo prideda iglto i5silavinimo paZymejim4, pageidaujantis tgsti mokym4si -
mokymosi pasiekimq paZymejimq arba palymE apie mokymosi pasiekimus Mokykloje, kurioje

asmuo mokesi prie5 tai (ankstesneje mokykloje);

12.5. mokinys, pradetas mokyti pagal pagrindinio ugdymo programq priimamas

pateikgs pradinio iSsilavinimo paZymejimq ar kit4 igytE pradini i5silavinim4 liudijanti dokument4.

12.6. mokinys, baiggs adaptuot4 pradinio ugdymo program4, speciali4j4 pradinio

ugdymo programq arba individualizuot4 programQ, priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo

individualizuotq programq $agrindinio ugdymo individualizuotE program4 pirmai+ dali), pateikgs

pradinio ugdymo pasiekimq paZymej im q arba paLymq apie mokymosi pasiekimus.

13. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina'7 metai, priimamas mokytis pagal

pradinio ugdymo program4 vienais metais anksdiau, jei vaiko tevq (globejq, rflpintojq) sprendimu

jis buvo pradetas ugdyi pagal prieSmokyklinio ugdymo program4 anksdiau (kai tais kalendoriniais

metais sueina 5 *.);



14. Asmeniui naujai atvykus mokytis arba mokiniui pradejus mokyis pagal aukStesnio

lygio ugdymo program4, sudaroma Mokymosi sutartis. Mokymosi sutartis laikino mokinio

i5vykimo gydyis nenutraukiama.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Mokykla organizuoja mokiniq mokymq stacionarineje asmens sveikatos prieZitiros

istaigoje, vadovaudamiesi Mokiniq mokymo stacionarin6je asmens sveikatos prieZi[ros istaigoje ir

namuose organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2012 m. rugsejo 26 d. isakymu Nr. V-1405 ,,Del Mokiniq mokymo stacionarineje asmens

sveikatos prieZitros istaigoje ir namuose organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" savaranki5ku

ar nuotoliniu mokymo organizavimo bldu.

16. Klausimai, neaptarti Siame ApraSe, sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka.

17. Apra5as skelbiamas Mokyklos intemetineje svetaineje.

18. Apra5as, gali bfiti keidiamas ir papildomas, pasikeitus teises aktq reikalavimams.


