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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJĄ 

 TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Priėmimą į bendrojo ugdymo programas vykdo progimnazijos direktorius ir priėmimo 

komisija. 

2. Priėmimo komisija dirba pagal darbo reglamentą, patvirtintą progimnazijos direktoriaus 

įsakymu. 

3. Asmenys į progimnaziją mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami 

vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.  

4. Prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami per visus metus. (Pakeista 2019 m. 

gruodžio 31 d. Nr. VI-450) 
5. Priėmimo į Jurbarko Naujamiesčio progimnaziją kriterijai: 

5.1. mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 

pirmumo teise priimami mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys progimnazijai priskirtoje 

aptarnavimo teritorijoje (Jurbarko seniūnija: Rytinė Jurbarko m. dalis, kurios skiriamosios ribos yra: 

nuo Nemuno g. 38 namo ir Kauno g. 36 namo iki Kauno gatvės, Ugniagesių g., Dariaus ir Girėno g. 

iki Vasario 16-osios g., Vasario16-osios g. iki Gedimino g., tarp Gedimino g. ir Kęstučio g. 15 b ir 

14 namų, Kęstučio g. 25 a namas ir V. Kudirkos g. 8, Birutės g., Mokyklos g. Purienų g., Vaidoto g. 

Jurbarkų seniūnija: Antkalnių k., Geišių k., Giedrių k., Kuturių k., Naujasodžių k., Rauktiškių k., 

Rotulių k. Girdžių seniūnija: Balnių k., Baužų k., Bendžių k., Butkaičių k., Būtrimų k., Dainių k., 

Dargių k., Drebulynės k., Džiugų k., Girdžių k., Gudelių k., Jerubiškių k., Jokūbaičių I ir II k., 

Jurgeliškių k., Kavolių I ir II k., Miliušių k., Naujininkų k., Pažėrų k., Pavidaujo I ir II k., Ridikiškių 

k.). Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys progimnazijos 

aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir 

arčiausiai progimnazijos gyvenantys asmenys. 

6. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi 

Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į progimnaziją 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“. 

7. Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje darbo dienomis 

(pirmadieniais–ketvirtadieniais darbo valandomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 

17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val.). 

8. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal progimnazijoje teikiamas ugdymo programas, 

progimnazijos vadovui pateikia:  

8.1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką 

sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), pagal priedą Nr. 

1, priedą Nr. 2, priedą Nr. 3, priedą Nr. 4, priedą Nr. 5, priedą Nr. 6 ar priedą Nr. 7; 

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  

8.3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi 

pasiekimus (originalus); metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų 

aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus; 

8.4. dokumentai pateikiami lietuvių kalba. 



9. Prašymas ir kiti pateikiami dokumentai registruojami Progimnazijos prašymų registre 

vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. Užregistravęs prašymą, raštinės 

vedėjas ant jo užrašo prašymo registracijos eilės numerį, prašymo padavimo datą, laiką ir pasirašo. 

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

nebuvo patenkinti, informuojami raštu, nurodant netenkinimo priežastis. Progimnazijos interneto 

svetainėje viešai skelbiama visa reikiama informacija apie asmenų priėmimą (priėmimą 

reglamentuojančius teisės aktus). 

10. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis 

pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas 

ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 

metai).  

11. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam 

reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų 

(globėjų) prašymu Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą 

ugdymo programą. 

12. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, 

prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi 

pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi 

prieš tai (ankstesnėje mokykloje). Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio 

lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje, mokyklos vadovui teikia tik prašymą (už vaiką 

iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų 

(rūpintojų) raštišką sutikimą) (mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento teikti nereikia). 

13. Asmuo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį) priimamas pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį 

išsilavinimą liudijantį dokumentą. 

14. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už klasių ir grupių komplektavimą 

progimnazijoje ir Girdžių skyriuje, vadovaudamasis priėmimą reglamentuojančius teisės aktais, 

atlieka klasių komplektavimą progimnazijoje ir Girdžių skyriuje pagal gautus asmenų prašymus. 

15. Progimnazija privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir nereikalauti papildomų 

dokumentų, kurie neturi įtakos asmeniui priimti į progimnaziją, išskyrus tuos, kurie reikalingi 

asmeniui įregistruoti į Mokinių registrą. 

16. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. 

17. Mokymo sutartis sudaroma asmeniui naujai atvykus mokytis arba mokiniui, pradėjus 

mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą. Mokymo sutartis laikino mokinio išvykimo 

gydytis ir mokytis arba mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo (judumo), mainų programą 

nenutraukiama. 

18. Mokymo sutartį pasirašo progimnazijos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo. 

19. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi ne vėliau kaip iki pirmosios 

mokymosi dienos. 

20. Klausimai, neaptarti šiame Apraše, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

   

 


