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MOKTNTU pRrrJMrMo MoKy'r]s I KAUNO R.ULL\EDL|A
MOKYKLA-DAUGIAFUNKCI CtrNTRA KOMISIJOS DARBO

RE,GLAMENTAS

I, BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kauno r. UZliedZiq mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - Centras) mokiniq priemimo

komisijos (toliau - Komisija) darbo reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato Komisijos

sudarymo, jos darbo organizavimo principus, funkcijas, teises ir atsakomybg.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos lstatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Kauno rajono savivaldybes administracijos Kultlros, Svietimo

ir sporto skyriaus lsakymais, Mokiniq priemimo j Kauno rajono savivaldybes bendrojo ugdymo

mokyklas tvarkos apra5u, patvirtintu Kauno r. savivaldyb6s tarybos 2013 m. gruodZio l9 d.

sprendimu Nr. TS-493 (2020 n, sausio 23d. sprendimo Nr. TS-20 redakcija,) centro nuostatais,

vidaus tvarkos taisyklemis ir Siuo reglamentu.

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi ne5aliSkumo, objektyvumo ir

nediskriminavimo principq. Komisija, priimdama sprendimus, yra savarankiSka.

4. Komisija veikia jq sudariusios Svietimo ir ugdymo istaigos vardu pagal jai suteiktus

lgaliojimus. Komisija vykdo tik ra5ti5kas j4 sudariusios organizacijos uZduotis.

5. Priemimo komisija uZ savo darb4 atsiskaito Centro direktoriui.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Komisija sudaroma kiekvienais kalendoriniais metais ir jos sudetis, reikalui esant, keidiama

Centro direktoriaus isakymu. Komisijos sekretorius yra komisijos narys. Komisijos nariu

negali btiti Centro direktorius ir asmenq praSymus registruojantis asmuo.

7. Komisijos sudeti tvirtina Kauno r. UZliedZiq mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius.

8. Priemimo komisija sudaro 5 asmenys: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pradiniq

klasiq mokytojai, prie5mokyklinio ugdymo pedagogas, mokiniq registro tvarkytojas.

9. Komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas. Jei del



9. Komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas. Jei del

svarbiq prieZasdiq negali dalyvauti posedyje, centro direktorius paskiria jj pavaduojantl

Komisrjos nari. Komisijos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau dviejq treddaliq

Komisijos nariq.

I 0. Komisijos pirmininkas:

10.1. vadovaujakomisijosposedZiams;

10.2. nustato komisijos posedZiq datas;

10.3. prireikus I komisijos posedZius kviedia reikiamus asmenis.

10.4. pasiraSo komisijos posedZiq protokolus ir kitus dokumentus, susijusius su komisijos
darbu;

10.5. koordinuoja komisrjos darb4;

10.6. parengia priemimo dokumentus ir pateikiajuos direktoriui.

11. Sprendimus komisija priima posddZiuose. Visi Komisijos sprendimai priimami paprasta

balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posedZio pirmininko balsas. PosedZio

protokolq pasira5o posddZio pirmininkas ir sekretorius. Protokole nurodomi Komisijos priimti

sprendimai, jq priemimo motyvai ir posedyje dalyvavusiq Komisijos nariq nuomon6.

i2. Komisijos sprendimai lforminami pasitlymais. Juos pasiraSo visi posedyje dallvavg

darbo komisijos nariai.

13. Komisijos pasillymai ra5tu pateikiami Cento direktoriui.

14. Komisijos kvietimu Komisijos posedZiuose turi teisg dalyvauti Centro direktorius.

15. Komisijos veiklos dokumentai saugomi Centro archyve pagal patvirtint4 dokumentacijos

planq.

III. PAGRINDINES KOMISUOS FUNKCIJOS DEL MOKINIU IR TEVU

INFORMAVIMO

16. Komisija atlieka Iias funkcijas:

16.1. stebi priemimo j Centr4 eig4 ir informuoja Centro direktoriq apie pastebetus trukumus;

16.2. tikrina ar mokiniq priemimas ir klasiq kornplektavimas, mokiniq sqraiai sudaryti

vadovaujantis Mokiniq priemimo i Kauno r. savivaldybes tarybos 2013 m. gruodZio l9

d. sprendimu Nr. TS-493 ( 2018 m. gruodZio 20 d. redakcija Nr. TS-341) ,, Del

mokiniq priemimo i Kauno rajono savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos

apra5o patviftinimo" ( toliau Apra5o) ir kitais priemim4 i mokyklas

reglamentuojandiais dokumentais;



16.3. teikia Centro direktoriui rekomendacijas del atskiry klasiq komplektavimo;

16.4. Stebi, ar vadovaujamasi ApraSo nuostatomis, vie5ai skelbiarna informacija apie asmenq

priemim4 Centro intemeto svetaineje;

16.5. pagal kompetencij4 nagrineja su asmenq priemimu susijusius klausimus;

16.6. Tikrina stojant j Centr4 pateikiamus reikiamus dokurnentus:

16.6.1. praSym4;

16.6.2. asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopij4;

16.6.3. teises aktuose nustatytos formos paZym4 apie vaiko sveikat4;

16.6.4. mokymosi pasiekirnq iteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo
dokument4;

16.6.5. paLymq del gyvenamosios vietos deklaravimo;

16.6.6. kitus teises aktuose nurodytus dokumentus.

17. Vadovaudamasi galiojandiais teises aktais priima sprendimus del pateiktq mokiniq tevrl

(globejq, r0pintojq) praSymq priimti mokytis ! Kauno r. UZliedZiq mokykl4-daugiafunkci cenrrq

tenkinimo.

18. Jei yra laisvq vietq, tevq (globejq, rUpintojq) pageidavimu lCentr4 gali buti priimami

mokiniai, gyvenantys ne Centro teritorijai priskirtai seniDnijai, pagal pra5ymo padavimo dat4. Jei

neimanoma patenkinti visq pra5ymq, komisija atsiZvelgia i turimus mokymosi pasiekimus.

19. Kartu su jstaigos direktoriumi sprendZia priemimo metu iSkilusius klausirnus.

20. Komisija sprendimzl del priemimo j naujai kornplektuojamas klases tevanrs skelbia intemeto

svetaineje.

21. Mokiniq ter,q pra5ymai del priemimo mokytis ir praSymq priedai (gyvenamosios vietos

deklaracija, asmens tapatybes dokumento koprja, sveikatos dokumentai ir kt. ) saugomi mokinio

asmens byloje.

IV. MOKINIU IR TEVU TNFORMAVIMO TVARKA

22. Komisija gavusi Centro direktoriaus pavedimq, apie priemim4 tevus/glob6jus/ r[pintojus

informuoja telefonu arba elektroniniu pa5tu.

V. PRIEMIMO KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

23. Priernimo komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisg;

23.1. prireikus ipriemimo komisijos posddZius kviesti reikiarnus asmenis;

23.2. Komisija vykdydamajai pavestas uZduotis turi teisg gauti informacijq apie visus pateiktus

pageidaujaniiq mokytis Centre mokiniq pra5ymus ir dokumentus.



23.3. priemimo komisija turi teisg atsisakyti vykdyti teises aktq reikalavimq neatitinkanti

pavedim4;

23.4. siulyti keisti ir papildyti 5j reglamentq;

24. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

24.1. vykdytr Komisijos darbo reglamente nurodytas bei Komisij4 sudariusios organizacijos

nustatytas uZduotis.

24.2. vadovautis Sio reglamento pirmojo skyriaus 2-ajame punkte nurodytais dokumentais.

25. Vadovautis neSali5kumo, objektyvumo, lygiateisiSkumo, nediskriminavimo ir skaidrumo

principais.

VI. MOKINIU PASKIRSTYMAS I KLASES

26. J mokykl4-daugiafunkcl centr4 mokytis pagal pradinio ugdymo program4, pirmumo teise

priimami mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirloje aptarnavimo teritorijoje, lankg mokyklos-

daugiafunkcio centro prie5mokyklinio ugdymo grupg.

26. I . pradinio ugdymo programos pinnos klases kornplektuojamos atsiZvelgiant i:

26. l.l. pra5ymo padavimo dat4,

26. 1.2. mokykloje-daugiafunkciame centre besimokandius brolius ir seseris,

26.1.2. mergaidiq ir bemiukq skaidiq klaseje,

26.1.3. specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq skaidiq.

26.3. Naujai atvykusieji mokiniai jklases skirstomi:

26.3.1. mokiniq skaidiq klasese,

26.3.2. mergaidiq ir berniukq skaidiq klasese;

26.3.4. atsriv elgiant tevq (globejq) pareikStq argumentuot4 pageidavimq.

26.4. Specialiqjq ugdymosi poreikiq turintys mokiniai j klases paskirstomi tolygiai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Komisija nutraukia veikl4 direktoriui priemus sprendimq del komisijos darbo nutraukimo.

28. Sis reglarnentas tvirtinarnas, keidiamas ir pildomas Kauno r. UZliedZiq mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus isakymu.

29. Komisrjos nariai, paZeidg Lietuvos Respublikos teises aktus ir 5i reglament4 atlikdami savo

funkcijas, atsako Lietuvos respublikos ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.


