
 PATVIRTINTA                                      
Vilniaus Žaliakalnio darželio-
mokyklos direktoriaus  
2022  m. kovo  24 d.                            
įsakymu Nr. V – 24. 

  

VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELIO-MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO 
KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Vilniaus Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarka (toliau - Tvarka) parengta 
vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 
aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario mėn. sprendimu. 

1.2.Mokyklos direktorius: 
1.2.1. kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. įsakymu tvirtina mokinių 

priėmimo komisiją (toliau – priėmimo komisija), kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir 3–5 
nariai ir priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą; 

1.2.1.1. Komisijos sudėtis patvirtinta mokyklos direktoriaus 2022-03-02, įsakymu Nr. V- 
15: 
pirmininkė – Euredyta Damarackienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
sekretorius  –  Elena Vachovič-Liackaja, lietuvių kalbos mokytojas 
Leokadija Skaržinska – pradinių klasių mokytoja, 
Honorata Šapelienė – pradinių klasių mokytoja, 
Tereza Vorobej- logopedė. 

  1.2.2. skiria asmenį gyventojų prašymams administruoti ir informacijai internete skelbti; 
  1.2.3. padeda sudarytajai priėmimo komisijai spręsti priėmimo metu iškilusius klausimus; 
  1.2.4. gali keisti priėmimo komisijos sudėtį (papildyti narių skaičių, pakeisti narį jam 

susirgus, dėl svarbių priežasčių negalinčiam dirbti priėmimo komisijoje ar pastebėjus atvejų, 
galinčių sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą); 

  1.2.5. priima sprendimą dėl kreipimosi į Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisiją; 

  1.2.6. įsakymu tvirtina į mokyklą priimtų mokinių sąrašus. 
 

II. KOMISIJOS NARIŲ FUNKCIJOS 
2.1. Komisijos pirmininkas: 
2.1.1. vadovauja komisijos darbui; 
2.1.2. šaukia komisijos posėdžius; 
2.1.3. paskirsto funkcijas komisijos nariams; 
2.1.4. priima sprendimą dėl komisijos darbo; 



2.1.5. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo; 
2.1.6. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių; 
2.1.7. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;  
2.1.8. pasirašo komisijos posėdžio protokole; 
2.1.9. atsako už pateiktos informacijos teisingumą. 
2.2. Priėmimo komisija:  
2.2.1. nagrinėja asmenų prašymus mokytis; 
2.2.2. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus; 
2.2.3. nustato Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašo 52.1. - 52.7.  punktuose nurodytų kriterijų vertę taškais; 
2.2.4. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami  

balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas; 
2.2.5. ne vėliau kaip per vieną darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio 

sudaro priimtų / nepriimtų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir 
surinktų pirmumo taškų suma. Priimtų / nepriimtų mokinių sąrašai skelbiami mokyklos interneto 
svetainėje pagal priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiką. 

  
III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

  3.1. Komisijos darbo pradžia: 2022-06-01, pabaiga: 2021-08-31. Atskirais atvejais 
Komisijos darbo laikas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į situaciją. 
  3.2. Komisijos darbo vieta - Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla, 4b klasės kabinetas. 
  3.3. Komisijos posėdžių grafikas: 
- 2022-06-02, 13. 00 val. (po jo skelbiami priimtųjų sąrašai); 
- 2022-06-13, 13. 00 val. (po jo skelbiami priimtųjų sąrašai); 
- 2022-08-22, 13. 00 val.  (po jo skelbiamos paskirtos klasės). 
 Esant būtinybei, posėdžių grafikas gali būti keičiamas. 
           3.4. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau 3 asmenų. 
           3.5. Komisijos posėdžių protokolų ir būsimųjų mokinių pateiktų dokumentų saugojimo 
vieta – mokyklos raštinė. 

 3.6. Priimtų / nepriimtų mokinių sąrašai su surinktais pirmumo kriterijais, priėmimo 
komisijos posėdžio protokolai saugomi trejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa 
nebereikalingi.  

 
  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
        4.1. Asmenys, pateikę prašymus mokytis po pirmojo priėmimo komisijos posėdžio, 
paskelbus preliminarius priimtų mokytis į atitinkamą klasę asmenų sąrašus negali pretenduoti į 
kito asmens vietą sąraše. Šie asmenys priimami mokytis atsiradus laisvų mokymosi vietų pagal  
pradinio ugdymo programai nustatytus pirmumo kriterijus.  



4.2. Priėmimo komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti asmenys, kurių 
teisėms ar teisėtiems interesams gali turėti įtakos priėmimo komisijos sprendimai, apie savo 
dalyvavimą prieš tris darbo dienas informavę priėmimo komisijos pirmininką. Posėdžio 
pabaigoje stebėtojams suteikiama teisė raštu pateikti pastabas priėmimo komisijos pirmininkui.   
Stebėtojai, trukdantys priėmimo komisijos darbui, gali būti pašalinti iš komisijos posėdžio. 

4.3. Asmenys, susiję su informacinės sistemos bazės tvarkymu, už asmens duomenų 
slaptumą atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta 
tvarka. 

4.4.Tvarka skelbiama viešai mokyklos tinklalapyje www.zaliakalniodm.lt. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

http://www.zaliakalniodm.lt/

