
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos 

mokinių priėmimo 2022-2023 m. m. tvarkos atmintinė 
 

 Prašymai mokytis progimnazijos 1-8 klasėse teikiami per e. sistemą https://svietimas.vilnius.lt/.  
 Mūsų progimnazijos mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą (4-tąją klasę) ir pageidaujantys tęsti 

mokymąsi mūsų progimnazijos 5-oje klasėje pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, 
direktoriui pateikia prašymą ne per e. sistemą, o pildo prašymą mokykloje (prašymą pateiks klasės 
vadovas arba jį galima rasti progimnazijos interneto svetainėje – prie dokumentų formų). Paskutinė 
prašymo pateikimo data – gegužės 31 d. 

 Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybių bendrojo 
ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (toliau – Priėmimo aprašas). 

 Prašymai mokytis nagrinėjami progimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius 
dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę 
prašymų pateikimui skirtą dieną. 

 E. sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie gyventojo naujausią 
deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama prašymo registracijos (redagavimo) metu 
automatiniu būdu. Duomenys e. sistemoje atnaujinami prieš komisijų posėdžius. 

 Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais 
sueina 7 metai. Į pirmąją klasę gali būti priimami vienais metais jaunesnio amžiaus vaikai, kai vaikas 
tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, per e. sistemą 
tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir pridėjus priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės 
grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendaciją. 

 Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.  
 Vaikai, gyvenantys ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir (ar)  

įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi mūsų progimnazijoje, turi teisę 
pretenduoti į mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje 
vaikais, tačiau jiems nėra taikomos Priėmimo aprašo 52.7 papunkčio nuostatos. 

 Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pats vaikas, kurie atvyko laikinai gyventi, e. sistemoje pateikia 
gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pažymą iš registro apie naujai įsigytą 
nekilnojamąjį turtą (iki 2 metų), nekilnojamojo turto pirkimo ar kitus dokumentus). 

 Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pateiktų prašymų pradėti 
mokytis penktoje klasėje skaičius viršija nustatytą mokinių ir klasių komplektų skaičių, tai pirmiausia 
priimami vaikai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, kurie baigė pradines ugdymo įstaigas, 
o tik vėliau mokiniai, kurie nori keisti ugdymo įstaigas. 

 Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pateiktų prašymų 
skaičius viršija nustatytą mokinių ir klasių komplektų skaičių, tai be eilės priimami:  

- asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priklausantys 
mokyklos aptarnavimo teritorijai;  

- užsienio valstybių diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose 
diplomatinėse atstovybėse, Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso darbuotojų, sugrįžusių į 
Savivaldybės teritoriją iš darbo užsienyje ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos profesinės 
karo tarnybos karių, perkeltų į Savivaldybės teritoriją, vaikai; 

- mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai;  
- baigę šioje mokykloje pradinio ugdymo programą (4-ąją klasę) ir pageidaujantys mokytis 5-ojoje 

klasėje; 
- reemigrantų vaikai, kurių tėvai buvo deklaravę išvykimą iš Lietuvos, tačiau apsisprendė grįžti 

gyventi į Lietuvą ir prie savo prašymo e. sistemoje pateikė visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius, 
kad jie su savo vaikais buvo išvykę gyventi į užsienį (išsideklaravimo iš Lietuvos pažyma, vaiko 
mokymosi užsienyje pasiekimų pažyma). Asmenys, deklaravę išvykimą iš Lietuvos ir neturėję 
galimybės deklaruoti savo grįžimo iki prašymams e. sistemoje pateikti nurodyto termino, priimami pagal 
Priėmimo aprašo 52 punkte nurodytų pirmumo kriterijų taškų sumą; 

- įvaikinti vaikai, globotiniai, rūpintiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų 
prašymu), kai tėvų (globėjų, rūpintojų) deklaruota gyvenamoji vieta priklauso ugdymo įstaigos 
aptarnavimo teritorijai. 

 Progimnazija nėra pritaikyta sunkią judėjimo negalią (juda vežimėliu arba negali lipti laiptais) 
asmenims.  
 

 

https://svietimas.vilnius.lt/


 Kiti asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir pretenduojantys 
mokytis progimnazijoje, priimami atsižvelgiant į suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių:  

Taškai Kriterijus 
1 taškas 52.1. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) (jeigu kitas yra 

miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo 
pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės), neįgalių 
tėvų vaikams 

2 taškai 52.2. dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie 
priimami kartu 

1 taškas 52.3. daugiavaikių šeimų vaikams 
2 taškai 52.5. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos 

gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra 
dveji ir daugiau metų (nuo 2 iki 6 metų) (deklaracijos terminas pirmo posėdžio 
metų skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose 
skaičiuojama to posėdžio data) 
Šis pirmumo kriterijus taikomas ir vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo ar 
rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje 
aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) būste (įrodantys 
dokumentai turi būti prisegti e. sistemoje) 

4 taškai 52.6. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos 
gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra 6 ir 
daugiau metų (deklaracijos terminas pirmo posėdžio metų skaičiuojamas birželio 
1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data) 

1 taškas 52.7. vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir (ar) įseserės) prašymo 
pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio 
ugdymo programą mūsų progimnazijoje (šis pirmumo kriterijus nėra taikomas 
Priėmimo aprašo 46 punkte išvardytiems vaikams) 

 
 Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams, ilgiausiai mokyklos 

teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą, po to arčiausiai mokyklos deklaravusiems gyvenamąją 
vietą.  

 Nepriimtiems mokytis dėl laisvų mokymosi vietų stokos ar kitų objektyvių priežasčių mokyklos aptarnavimo 
teritorijoje gyvenantiems mokiniams siūloma rinktis kitas artimiausias tą pačią bendrojo ugdymo programą 
vykdančias mokyklas, turinčias laisvų mokymosi vietų. 

 Mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, jei progimnazijoje yra laisvų mokymosi 
vietų, priimami pagal aukščiau nurodytą suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių (Priėmimo aprašo 52 
punktas).  

 Atrankos kriterijai, kuriais vadovaujamasi formuojant 5-tą kryptingo matematinio ugdymo klasę: 
- tėvų prašymas; 
- mokinio 3 ir 4 klasės matematikos dalyko pusmečių įvertinimai (skaičiuojami aukščiausiojo lygio 
įvertinimai); 
- Esant vienodam pusmečių pasiskirstymui, kai norinčiųjų patekti prašymų yra daugiau nei vietų, 
žiūrimas nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) matematikos testo įvertinimas* 
(aukštesniojo mokymosi pasiekimų lygio surinktų taškų skaičius). O esant vienodam šiam taškų skaičiui, 
žiūrimi NMPP matematikos testo aukštesniųjų mąstymo gebėjimų užduočių pagal kognityvinių 
gebėjimų sritį surinkti taškai.  
*Skaičiuojant NMPP taškus pirmenybė teikiama atlikusiems testą kontaktiniu būdu mokykloje, o tik 
tuomet atlikusiems testą nuotoliniu būdu. Mokiniai, visai nerašę NMPP matematikos testo, skaičiuojant 
prioritetus atsiduria po mokinių, rašiusiųjų testą 

 Pirmuosius preliminarius sąrašus, į kurią mokyklą yra priimtas vaikas, tėvai matys mokyklų interneto 
svetainėse birželio 3 d. nuo 16.30 (vėliau į atsilaisvinusias vietas – birželio 7 d., birželio 13 d., birželio 
21 d., rugpjūčio 22 d.). 

 Apie priėmimą tėvai bus informuoti elektroniniu būdu bei matys e. sistemoje. 
 Klasių sąrašai skelbiami progimnazijos interneto svetainėje iki 2022 m. rugpjūčio 26 d.  
 Planuojama, kad mokymosi sutartis ir šiemet bus galima pasirašyti elektroniniu būdu per e. sistemą, 

kurioje pildėte prašymą, todėl į mokyklą atvykti pasirašyti sutarties nereikės.  
 1 vaiko nuotrauką mokinio pažymėjimui (2,5 cm x 3 cm) reikės atnešti klasės vadovei po rugsėjo 1 d. 
 Iki rugsėjo 1 d. būtina susitvarkyti vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a arba elektroniniu 

būdu pateikia gydymo įstaiga).  
_______________________ 


