
                                                                                            PATVIRTINTA  

Vilniaus Šilo mokyklos  direktoriaus 

2023 m. kovo 1 d. 

                                      Įsakymu Nr. V-121 

  

VILNIAUS ŠILO MOKYKLA 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS 

DARBO TVARKOS APRAŠAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Priėmimo į Vilniaus Šilo mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų 

priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir socialinių įgūdžių 

individualizuoto ugdymo programas į Vilniaus Šilo mokyklą tvarką, priėmimo mokytis 

kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų 

dokumentų pateikimo ir priėmimo tvarką, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per 

mokslo metus tvarką ir kitas nuostatas. 

2. Komisija vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d.  

sprendimu Nr. 1-1747 patvirtintu “Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo”.  

 

II. KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS, DARBO VIETA, DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS 

IR INFORMAVIMO TVARKA 

  

3. Priėmimo komisijos darbo grafikas:  

Posėdžiai organizuojami pagal grafiką, kuris tvirtinamas Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 

įsakymu ir skelbiamas nuo kovo 1 d. interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/. 

4. Prašymai per e. sistemą teikiami tais kalendoriniais metais, kuriais vaikas pradeda lankyti 

mokyklą arba pereina mokytis į kitą mokyklą. 

5. Mokiniai, baigę pradinio ugdymo individualizuotą programą, pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą ir (ar) jos dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi Vilniaus Šilo 

mokykloje pagal aukštesnio lygio programą, pateikia prašymą per e. sistemą. Šie mokiniai 

į ugdymo įstaigą yra priimami be eilės. 

6. Per e. sistemą pateikti prašymai nagrinėjami nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo rugsėjo 

2 d. iki kitų metų vasario 28 (29) d.   

7. Prašymus pateikti reikia nuo kovo 1 iki gegužės 31 d. 

8. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaro 

priimtų / nepriimtų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- , 

surinktų pirmumo taškų suma. 

https://svietimas.vilnius.lt/


9. Priimtų / nepriimtų mokinių sąrašai skelbiami mokyklos interneto svetainėje pagal 

priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiką. 

10. Priimtų / nepriimtų mokinių sąrašai su surinktais pirmumo kriterijais, priėmimo komisijos 

posėdžio protokolai ugdymo įstaigoje saugomi trejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai 

tampa nebereikalingi. 
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