
PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ 

 

 Mokinys, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo programos 

dalį priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programą vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-78 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

  Iš užsienio grįžusių mokinių tėvai (globėjai / rūpintojai) mokyklos direktoriui pateikia:  

1. prašymą dėl priėmimo į mokyklą;  

2. gimimo liudijimo kopiją;  

3. mokinio patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus. 

  Mokyklos Vaiko gerovės komisija pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir 

pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgus į mokinio amžių, pokalbius su mokiniu ir jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais), priima mokinį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai. Mokyklos 

Vaiko gerovės komisija pagal turimą informaciją (pateiktus dokumentus, įrodančius asmens patirtį ir 

pasiekimus, atsižvelgus į mokinio amžių, pokalbius su mokiniu ir jo tėvais (globėjais /  rūpintojais), 

priima mokinį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai.  

 Jei mokinys atvyksta mokytis pasibaigus ugdymo procesui (mokslo metams), priimamas 

mokytis į aukštesnę klasę, nei mokėsi užsienio šalies mokykloje, jei atvyksta mokytis mokslo metų 

eigoje – tęsia mokslus analogiškoje klasėje, atsižvelgus į mokinio amžių. 

  Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų 

duomenų paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo 9 

programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis aukštesnėje klasėje (arba 

klase žemiau). Vaiko gerovės komisijos pirmininkas sprendimą suderina su tėvais (globėjais, 

rūpintojais). Priėmimas mokytis įforminamas mokymosi sutartimi. Mokinys iš karto įregistruojamas 

į Mokinių registrą ir mokyklos elektroninį dienyną. Apie sugrįžusį iš kitų šalių vaiką mokytis 

mokykloje, direktorius raštu informuoja Švietimo skyrių. 

  Vaiko tėvams (globėjams /  rūpintojams) pritariant, sugrįžusysis priimamas mokytis kartu 

su bendraamžiais. Sugrįžusiojo asmens mokymosi pasiekimai ir juos liudijantys dokumentai 

vertinami, siekiant tikslingiau sudaryti individualų ugdymo planą, įvertinti švietimo pagalbos teikimo 

poreikius, bet ne sprendimui dėl priėmimo į žemesnę klasę priimti. 


