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PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimą mokytis Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklose priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys ir (ar) 
jų tėvai (globėjai, rūpintojai), prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, priėmimo pradžią ir 
pabaigą, prašymų registravimo ir asmenų priėmimo tvarką. 

2. Klasių (grupių) skaičių ir mokinių skaičių jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų 
skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams bendrojo ugdymo mokyklose nustato ir patikslina 
Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) taryba. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 
švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 
II SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI 
 

4. Į bendrąją mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo 
programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje 
mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo 
teritorijoje (1 priedas). 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 
ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. 

5. Į bendrosios mokyklos pirmąją klasę mokytis priimami vaikai, kai jiems tais kalendoriniais 
metais sueina 7 metai; atsižvelgiama į individualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai, jei pradinis 
ugdymas jiems ketinamas teikti vienais metais anksčiau. 

6. Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į bendrąją mokyklą 
mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis 
gali būti priimami mokiniai, negyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ar 
gyvenantys kitoje savivaldybėje. 

7. Bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą 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. Jei norinčiųjų yra daugiau nei 
laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, 
teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis 
pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir 
mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius 
įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi 
pasiekimų vertinimus). 

8. Lietuvos Respublikos piliečių, užsieniečių, turinčių teisę nuolat ar laikinai gyventi 
Lietuvos Respublikoje, lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių vaikai bei suaugusieji, nemokantys 



valstybinės kalbos arba dar nepasiekę numatyto patenkinamo pasiekimų lygio pagrindinio ugdymo 
lietuvių kalbos programoje ar vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programoje, į bendrojo 
ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 
m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 ,,Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių 
ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose 
klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 
III SKYRIUS 

PRIĖMIMO VYKDYMAS 
 
9. Priėmimą vykdo bendrojo ugdymo mokyklos direktorius ir priėmimo komisija. Komisijos 

sudėtis, komisijos darbo reglamentas, posėdžių darbo laikas ir vieta viešinama mokyklos interneto 
svetainėje. 

10. Prašymai pradėti mokytis bendrojoje mokykloje nuo rugsėjo 1 d. pagal ugdymo 
programas ir dokumentai, nurodyti Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 
tvarkos apraše, priimami tik į vieną pasirinktą bendrąją mokyklą nuo sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. 
Asmenys priimami mokytis per mokslo metus pagal šio Aprašo 4 ir 6 punktus. Prašymai ir kiti 
dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta gaunamų 
dokumentų registravimo tvarka. 

11. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programą 
ar jos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka; pagal pateiktus dokumentus, kurie įteisina mokymosi 
pasiekimus, pripažįstami mokinio mokymosi rezultatai ir jie įskaitomi. Mokykla tuo atveju, kai 
asmuo yra baigęs tarptautinę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą ar jos dalį, tačiau neturi 
dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi 
pasiekimams, numatytiems Bendrosiose ugdymo programose; prireikus organizuojamas įgytų 
pasiekimų patikrinimas. 

12. Rezultatai apie priėmimą mokytis bendrojoje mokykloje skelbiami ne vėliau kaip birželio 
10 d. mokyklos interneto svetainėje. 

13. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako pateikėjas teisės aktų nustatyta tvarka. 
14. Asmens priėmimas mokytis įforminamas iki pirmos mokymosi dienos mokymo sutartimi 

tarp mokyklos ir mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pagal Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 
ugdymo programas tvarkos aprašą. 

15. Aktualiems, Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į Kėdainių 
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisija (toliau – Komisija), 
sudaryta iš mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir mokyklų atstovų (2 
priedas). Komisija vadovaujasi Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 
nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamentu (3 priedas). 

 
IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

16. Bendrojo ugdymo mokyklos vadovaujasi šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais. Aprašas 
skelbiamas bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse. 

17. Vykdant priėmimo į mokyklas priežiūros eigą ir šiam procesui pasibaigus, rezultatai 
skelbiami Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje. 
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