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KAUNO R. UZLIE NLIu MOKYKLOS.DAUGIAF'UNKCIO CENRTO

MOKTNIV pRrtMrMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniq priemimo i Kauno r. tJilliedhiq mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - Cenhas)

tvarkos apraias (toliau - Apra5as) reglamentuoja asmenq priemim4 mokytis pagal pradinio

ugdymo program4 nustato klasiq komplektavimo kriterijus, pra5ymq pateikimo terminus,

priemimo i laisvas vietas prioritetus, asmenq priemimo per mokslo metus tvark4, priemimo i
mokykl4 iforminim% informavimo apie klasiq komplektavimo tvark4.

2. Centras, nustatydamas priemimo i mokykl4 tvark4, vadovaujasi Mokiniq priemimo i Kauno

rajono savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraSu, patvirtintu Kauno rajono

savivaldybes tarybos 2013 m. gruodZio 19 d. sprendimuNr. TS-493 Q02Om. sausio 23 d. sprendimo

Nr. TS-20 redakcija) ,,Del mokiniq priemimo i Kauno savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas

tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimo".

3. Mokiniq priemim4 i Centr4 vykdo mokiniq priemimo komisija.

il SKYRIUS.

PRIEMIMO MOKYTIS PRADINIO UGDYMO PROGRAMA KRITERIJAI

4. I Centr4 pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys Centrui priskirtoje aptarnavimo

teritorijoje: UZliedZiq senilnijos Biviliq, Giraites, Kudrenq, Linkuvos, PaltiSkiq, Romainiq

Kaimeles, IJ LliedZirl, Vij[kq, Zemaitkiemio kaimai.

5. Vaikai, gyvenantys Savivaldybes tarybos Centrui nepriskirtoje teritorijoje, tdvams, (globejams,

rEpintojams) ir vaikui pageidaujant gali btiti priimti tuo atveju, jei yra laisvq vietq.

6. Per mokslo metus mokiniai priimami i laisvas klasiq komplektq vietas.

7. Mokytis pagal pradinio ugdymo program4 priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais

sueina 7 metu. Vaikas gali biiti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo progrrrmg vieneriais

metais anksdiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 6 metai), jei vaiko tevq (globejq) sprendimu



jis buvo pradetas ugdyti pagal prie5mokyklinio ugdymo programQ anksdiau ( kai tais kalendoriniais

metais sueina 5 metai).

8. Vieno i5 tevq (globejq) pra5ymu vaikas gali buti priimamas i antrq klasg, jeigu mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus nustat5rta tvarka patikrinus jo pasiekimus, nustatoma jq atitiktis
pirmos klases mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.

9. UZsienyje mokgsis mokinys mokytis pagal pradinio ugdymo program4 priimamas bendra tvarka,

pateikgs uzsienio mokykloje igytus pasiekimus patvirtinandius dokumentus.

III SKYRIUS

PRASYMU PATEIKIMO TERMINAI IR PRIEMIMO I
CENTRA IFORMINIMAS

10. Sio apra5o 5 punkte nurodytq mokiniq pra5ymai priimami nuo einamqjrl metq sausio 2 d. iki
balandZio 30 d. Praiymai ir kiti dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentq rengimo

taisyklese numatyta gaururmq dokumentq registravimo tvarka.

1 1. Priimant mokinius i likusias laisvas vietas, gali buti pateikti dokumentai, patvirtinantys pirmumo

teisg, nurodyt4 Sio Apra5o 6 punkte. Centre mokiniq priemim4 vykdo mokyklos direktorius ir
mokiniq priemimo komisija.

12. Pra5ymq,ulvaikqiki 14 metq pateikia vienas iS tevq (globejq).

13. Cenhe mokiniq priemim4 vykdo mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius ir mokiniq

priemimo komisija (toliau - Komisija), vadovaudamasi darbo reglamentu. Komisijos sudetis ir jos

darbo reglamentas vie5inamas mokyklos intemeto svetaineje. Komisijos pirmininku skiriamas

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius negali btiti nei

Komisijos pirmininku, nei nariu.

14. Pri0mimas mokytis pagal pradinio ugdymo programA. Tevai (globejai) pateikia:

14.1. pra5ym4;

l4.2.vau^ko gimimo liudijimo kopUq;

14.3. gyvenameie viet4 patvirtinanti dokumentq (einamqjq arba praejusiq metq).

15. Mokiniai, norintys tgsti mokslqpagalpradinio ugdymo prograrnQ (t, y. mokytis antroje, tredioje

ar ketvirtoje klaseje), mokyklai pateikia praBym4, mokymosi pasiekimq paZymejimq:u (ar)pairym1

apie jo mokymosi pasiekimus ankstesneje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidejus mokslo

metams, ir vaiko sveikatos pairymdjimq.

16. Nuo rugsejo I d. naujoje mokykloje pradejg mokytis mokiniai vaiko sveikatos

pazymejimq turi pateikti iki einamqfq metq rugsejo l5 d.

15. Mokinio priemimas mokytis pagal pradinio ugdymo program4 iforminamas mokymo sutartimi.



17.1. abu sutarties egzempliorius pasira5o mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius ir pra^Bym4

pateikgs asmuo. Vienas sutarties egzempliorius iteikiamas pra5ym4 pateikusiam asmeniui, kitas

lieka mokykloje, isegamas i mokinio asmens byl4;

17.2. ui! mokini iki 14 metq sutarti pasira5o vienas iS tevq (globejq);

17.3. mokymo sutartis registruojama mokymo sutardiq registracijos zumale.

17.4. sudarius mokymo sutarti, asmuo iregistruojamas mokiniq registre, formuojama jo asmens

byla:

17.5. mokinio asmens byloje saugoma pasiekimq paZymejimo kopija. Originalas gr4Zinamas jo
pateikejui;

17.6. mokiniui i5vykus jo asmens byla lieka Centre. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tgsia

moksl4, pra5ym4, mokyklai i5sirurdiamos pra5omq dokumenttl kopijos ir (arba) pateikiama paiyma

apie mokymosi rezultatus;

17.7. mokinio laikinas iSvykimas gydytis ir mokytis iforminamas direktoriaus lsalrymu, nurodant

laikino i5vykimo prieZasti;

17.8. iS mokiniq registre sukauptq duomenq automatiniu b[du formuojamas, o pasibaigus mokslo

metams i5spausdinamas ir sudaromas mokiniq abecelinis zurnatas;

18. Mokinio priemimas i Cenfi4 ir i5vykimas i5 jos iforminamas direktoriaus isalrymu.

19. Centras, priemusi mokini:

19.1. ira5o mokinio duomenis i mokiniq registro duomenq bazg;

l9.2.ne veliau kaip per 10 kalendoriniq dienq nuo priemimo dienos raStu informuoja Savivaldybes

administracijos Kult[ros, Svietimo ir sporto skyriq apie atvykusius i5 kitq Satiq mokinius,

nurodydama 5ali, i5 kurios atvyko ir kokia kalba mokesi.

20. Centro direktoriaus isakymu i5braukiamas i3 mokiniq sqralq ir i5registruojamas iS Mokiniq

registro, kai:

20.1. Centras turi mokinio tevq (globejq, rtipintojq) pra5ym4 nutraukti mokymosi sutarti;

20.2. deHaruotas mokinio i5vykimas su tevais (globejais, r[pintojais) nuolat gyventi i
uZsienio valstybg;

20.3. nedeklaruot4 mokinio i5vykimo i uZsieni atveji nustato ir i5analizuoja Centro direktoriaus

isakymu sudaryta komisija ir sitlo i5braukti i5 mokiniq s4ra5q.

IV SKYRIUS

rS uZsmNro GRIZUsTU vArKU pRrEMrMAs

21. GriZusio i5 uZsienio vaiko tevai (globejai, r[pintojai) pateikia Centro administracijai:

21.1. prasymq ir mokymosi pasiekimq pazymejimQ, jeigu mokesi kitde mokykloje;



a

21.2. vaiko gimimo liudijimo koprjq;

21.3, gyvenamqiQ viet4 patvirtinanti dokument4;

21.4. nustat5rtos formos vaiko sveikatos patikrinimo p{zymq.

21.5. Centras pagal turim4 informacij4, pateiktus asmens patirti ir pasiekimus irodandius dokumentus,

atsiZvelgusi i vaiko amZiq, pokalbius su mokiniu, jo tevais (globejais, r[pintojais), jei iS uZsienio

griZgs mokinys yra nepilnametis, priima ji mokytis i klasg, kurioje mokosi jo bendraamZiai.

22. Jeii5 uZsienio griZusio mokinio pateiktq mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq, pokalbiq

ir kitq duomenq paai5keja, kad jo pasiekimai auk5tesni (Zemesni), nei numat5rti ugdymo programoje,

pagal kuri4 mokosi jo bendraamZiai, mokinys turi teisg mokytis auk5tesneje klaseje (klase Zemiau).

Jei mokinys nepilnametis, mokykla sprendimq turi suderinti su jo tevais (globejais, riipintojais).

23. Priimant i5 uZsienio atvykusi mokini arba mokini, Lietuvoje baigusi uZsienio valstybes arba

tarptautines organizacijos pradinio ugdymo program4, mokykla-daugiafunkcis centras sudaro jo

individualaus ugdymo plan4, uZtikrina mokiniui reikiam4 Svietimo arba mokymosi pagalb4.

24.Numatomas mokinio adaptacinis laikotarpis, per kuri stebima mokinio paianga, bet mokinio

pasiekimai nevertinami , o vertinimas vykdomas apra5omuoju b[du.

25.Klases vadovas, dalykq mokytojai nuolat bendrauja ir informuoja griZusio mokinio tevus

(globejus, rtipintojus) apie mokymosi paZang4 ir pasiekimus.

26. Pasitelkiama mokinio(iq) savanorio(iq) pagalba, padedanti atvykusiam mokiniui sklandZiai

isitraukti i mokyklos bendruomenes gyvenimq mokytis ir ugdytis.

V. SKYRIUS.

KLASIV KOMPLEKTAVIMAS

27. Klaseje mokiniq turi bUti ne daugiau kaip 24.

28. Del igytq ar igimtq sutrikimq, turintis dideliq arba labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq

mokinys, besimokantis bendrojo ugdymo klaseje, prilyginamas dviem tos klases, kurioje mokosi,

mokiniams, todel atitinkamai maZinamas didZiausiasis nustat5rtas tos klases mokiniq skaidius. Naujai

sudaromoje bendrojo ugdymo klaseje, jungtineje klaseje gali b[ti ne daugiau kaip bys mokiniai, del

igimtq ar igyttl sutrikimq turintys dideliq ar labai dideliq specialiqiq ugdymosi poreikiq.

29. Bendrojo ugdymo klaseje didZiausias mokiniq skaidius, prasidejus mokslo metams, i5imties

tvarka gali buti didinamas ne daugiau kaip dviem mokiniais.

30. Centro direklorius iki einamqjq metq geguZes 3ld. Savivaldybes Kulttiros, Svietimo ir sporto

skyriaus nustatyta forma ra5tu pateikia informacij4 skyriui apie prognozuojam4 klasiq skaidiq ir
mokiniq skaidiqjose.



31. Mokyklq klasiq komplektq ir juose esandiq mokiniq skaidiq Kulturos, Svietimo ir sporto

skyriaus vedejas teikia tvirtinti steigejui.

32. Steigejas mokyklq klasiq komplektq ir juose esandiq mokiniq skaidiq nustato iki einamqjq metq

geguZes 3ld. , o iki liepos 1 d. patikslina informacijq apie klasiq skaidiq ir mokiniq skaidirtr jose.

V SKYRIUS.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. centro vadovas atsako uZ Sio tvarkos Apraso nuostatq laikym4si.

34. Del priemimo tvarkos kilg gindai sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka.

35. Sis ApraBas gali buti keidiamas, papildomas ar panaikinamas pasikeitus galiojantiems teises

aktams,


