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PRIĖMIMO Į RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO
MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
(toliau -Aprašas) nustato mokykloms aptarnavimo teritorijas pagal mokyklų vykdomas pradinio,
pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies programas, į kurias vykdomas asmenų priėmimas,
priėmimo kriterijus, į mokyklą priimamų asmenų prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą,
pradžią, pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 su vėlesniais pakeitimais,
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
vėlesniais pakeitimais.
3. Bendrojo ugdymo mokyklos, komplektuodamos klases (grupes), vadovaujasi Mokyklų,
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ir šiuo Aprašu.
4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba
bendrojo ugdymo mokykloms (jų skyriams) nustato priėmimo laiką, klasių skaičių ir mokinių
skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo
grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių)
skaičių patikslina:
4.1. jei prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo
nustatytas mokinių ir klasių skaičius, nepažeidžiant higienos normų, sudaromų klasių skaičius
mokykloje didinamas, atitinkamai mažinant klasių skaičių kitose mokyklose;
4.2. jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių
skaičiaus, klasių skaičius mažinamas.
5. Mokykloms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir suaugusiųjų klasių
(grupių) skaičius gali būti pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.
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6. Priėmimą į mokyklas vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.
Mokinių priėmimo komisijos sudėtį, jos darbo reglamentą tvirtina mokyklos direktorius. Jis nustato
dokumentų priėmimo vietą ir laiką (pradžią ir pabaigą), dokumentų, kuriuos turi pristatyti (pildyti
mokykloje) priimamasis, sąrašą, jų registravimo tvarką ir paskelbia viešai.
II. PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO
PROGRAMAS KRITERIJAI
7. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, švietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka pritaikytas bendrojo ugdymo programas ir dokumentai mokytis pagal
bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo
ugdymo programas tvarkos aprašu, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
8. Priėmimo į bendrojo ugdymo bendrąsias mokyklas kriterijai:
8.1. į bendrojo ugdymo mokyklos bendrąsias klases mokytis pagal pradinio ugdymo
programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami
priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai; mokiniai, toje mokykloje baigę
pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir toje mokykloje
mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Esant
laisvų vietų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į bendrąją mokyklą gali būti priimti
mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje,
pagal prašymo padavimo datą ar, jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiant į turimus
mokymosi pasiekimus ir (ar) mokyklos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo
rezultatus, į pirmąją klasę priimami atsižvelgiant į individualią vaikų brandą ir pasirengimą
mokyklai, jei pradinis ugdymas jiems ketinamas teikti vieneriais metais anksčiau;
8.2. į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal vidurinio
ugdymo programą pirmumo teise priimami iš Raseinių rajono savivaldybės teritorijos;
8.3. bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi
patys. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys
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 įvertinimus). Nesant laisvų mokymosi vietų pasirinktoje mokykloje, siūloma kita
mokykla, vykdanti vidurinio ugdymo programą;
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8.4. tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui pageidaujant mokytis kitoje, Savivaldybės
tarybos nepriskirtos aptarnavimo teritorijos mokykloje, vaikas priimamas tuo atveju, jei joje yra
laisvų mokymosi vietų. Priimant į kitą mokyklą pirmumo teisę turi:
8.4.1. našlaičiai, vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus;
8.4.2. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai;
8.4.3. vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje;
8.4.4. vaikai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.
8.5. jei bendrojo ugdymo mokykla neturi galimybės užtikrinti psichologinės, specialiosios
pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, priimant specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčius mokinius, kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos rekomenduotas
švietimo pagalbos teikimas, privalo apie tai informuoti mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir
pasiūlyti artimiausią bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje mokinys gali gauti visą reikiamą švietimo
pagalbą.
9. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į
arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančią Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklą, vykdančią bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams;
10. Į Raseinių specialiąją mokyklą priimami didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys Raseinių ir gretimų savivaldybių intelekto sutrikimų turintys mokiniai – asmenys,
kuriems nustatyta:
10.1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;
10.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar
nepatikslintas intelekto sutrikimas;
10.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai
(prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų
sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas).
10.4. Asmenys iki 21 metų, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių
dėl intelekto sutrikimo, ir baigę pagrindinio ugdymo individualizuotas, adaptuotas arba specialiąsias
programas, į Raseinių specialiąją mokyklą priimami mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo
programą.
11. Į Raseinių specialiąją mokyklą priimami asmenys pateikia Nuosekliojo mokymosi pagal
bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše nurodytus dokumentus ir pedagoginės psichologinės
tarnybos pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
12. Į suaugusiųjų klases Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje priimami suaugę asmenys
(taip pat 16-17 m. dirbantis jaunimas) mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų
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vidurinio ugdymo programas. Programą jie taip pat gali įsisavinti nuotoliniu būdu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
13. Asmuo, mokęsis užsienio šalyje, mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio
ugdymo programą priimamas bendra tvarka, pateikus užsienio mokykloje įgytus pasiekimus
įrodančius dokumentus. Prireikus – organizuojamas įgytų pasiekimų patikrinimas.
14. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę 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 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“.
15. Jei per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jai
priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę vadovaujantis
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 punktu arba
siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.
16. Asmuo, pageidaujantis mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, pateikia prašymą
mokyklos direktoriui. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-17 metų
mokinys – turintis vieno iš tėvų ( rūpintojų) raštišką sutikimą.
17. Asmuo, atvykęs iš kitos mokyklos ir pageidaujantis mokytis pagal pradinio,
pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, papildomai pateikia vieną iš pažymėjimų arba pažymą:
17.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
17.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
17.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus.
18. Asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal aukštesnio
lygmens ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą mokyklos nustatyta tvarka ir
terminais.
19. Į Raseinių specialiąją mokyklą priimami asmenys, pateikę Aprašo 11 punkte nurodytus
dokumentus ir sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendacijas, sveikatos būklės įvertinimus,
tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus.
20. Atvykusių iš kitų mokyklų mokinių prašymai mokytis priimami visus metus.
21. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.
22. Mokiniai mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas priimami
vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ir
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Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766.
23. Vaikai į bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias priešmokyklinio ugdymo programas,
priimami vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu
Nr.232 „Dėl vaikų priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.
24. Prašymai ir kiti dokumentai pateikiami mokyklos raštinėje, tvarkomi ir registruojami
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m.
liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustatyta tvarka.
25. Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo
procese dalyvautų tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pasitikrinę
sveikatą ir pateikę nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš
metus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl
profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“). Naujoje mokykloje pradėjęs mokytis
mokinys vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo
15 dienos.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Mokyklos direktorius atsako už mokyklos bendruomenės narių supažindinimą su šiuo
Aprašu.
27. Klausimai, neaptarti šiame Apraše, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Raseinių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorius.
29. Už Aprašo nuostatų pažeidimus atsako mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
__________

