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PIRMUMAI PRIIMANT Į PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO GRUPES, PIRMAS, PENKTAS IR DEVINTAS 

KLASES
Projekto tikslas – užtikrinti, kad į bendrojo ugdymo mokyklas 

pirmumo tvarka patektų Kauno miesto savivaldybės mokiniai. 

1.

Gyvenamoji vieta
deklaruota
mokyklos 

aptarnavimo 
teritorijoje

2.

Deklaruota
gyvenamoji vieta
Savivaldybėje yra
gretima mokyklos 

aptarnavimo
teritorijai

3. 

Gyvenamoji vieta
deklaruota

Savivaldybėje

4. 

Gyvenamoji vieta
deklaruota kitose

savivaldybėse



1. GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA 
MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJOJE

Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos
teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti,
atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.
Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą
asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau
besimokančių mokinių broliams ir seserims.



2. GYVENAMOJI VIETA SAVIVALDYBĖJE YRA GRETIMA 
MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJAI

Iš jų pirmenybė teikiama asmenims pagal gyvenamosios
vietos deklaravimo datą, tačiau tarp tais pačiais metais
deklaravusių gyvenamąją vietą šioje teritorijoje asmenų,
prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių
mokinių broliams ir seserims.



3. Gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje

Į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji
vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas - asmenims,
dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir
seserims. Jei prašymų gauta daugiau, nei mokykla gali
priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo
datą Kauno mieste.



4. Gyvenamoji vieta deklaruota kitose 
savivaldybėse

Priimama tik prieš tai priėmus visus norinčius iš Kauno
miesto ir jeigu yra laisvų vietų, prioritetas teikiamas
asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių
mokinių broliams ir seserims.



PIRMUMAI PRIIMANT Į VIDURINIO 
UGDYMO PROGRAMĄ (11-12 klases)

1.Baigę 9-10 klases ir 
tęsiantys mokymąsi toje 
pačioje mokykloje pagal 

vidurinio ugdymo 
programą.

2.Gyvenamosios vietos 
deklaravimo data 

Kaune, prioriteto tvarka 
priimami asmenys, dėl 

įgimtų ar įgytų 
sutrikimų turintys 

specialiųjų ugdymosi 
poreikių, mokykloje jau 
besimokančių mokinių 

broliai ir seserys. 

3.Gyvenamoji vieta 
deklaruota kitose 

savivaldybėse, iš jų 
prioritetas - dėl įgimtų 

ar įgytų sutrikimų 
turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 
mokykloje jau 

besimokančių mokinių 
broliams ir seserims.



PIRMUMAI PRIIMANT Į GIMNAZIJAS, 
įgyvendinančias atskirus savitos pedagoginės 

sistemos elementus 

1.Mokiniai priimami iš 
visos Savivaldybės 

teritorijos laisvu savo 
pačių ir (ar) tėvų 
apsisprendimu. 

2.Gyvenamosios vietos 
deklaravimo data 

Kaune, prioriteto tvarka 
priimami asmenys, dėl 

įgimtų ar įgytų 
sutrikimų turintys 

specialiųjų ugdymosi 
poreikių, mokykloje jau 
besimokančių mokinių 

broliai ir seserys. 

3.Gyvenamoji vieta 
deklaruota kitose 

savivaldybėse, iš jų 
prioritetas) - dėl įgimtų 

ar įgytų sutrikimų 
turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 
mokykloje jau 

besimokančių mokinių 
broliams ir seserims.



PIRMUMAI PRIIMANT Į GIMNAZIJĄ, 
kuri įgyvendina specializuotas pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas

1.Gabūs vykdomai 
specializuoto ugdymo 

programai, išlaikę 
stojamuosius egzaminus; 

2. Jeigu kelių asmenų 
stojamųjų egzaminų 

rezultatai vienodi, prioritetas 
tiems asmenims, kurių 

deklaruota gyvenamoji vieta 
yra Savivaldybėje.



KITI PAKEITIMAI
• Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota 

Savivaldybės teritorijoje, tėvai per informacinę sistemą gali 
pateikti prašymus į ne daugiau kaip dvi pasirinktas 
mokyklas. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios 
mokyklos pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą 
gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė 
sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą 
mokyklą. Kai nėra galimybių prašymą pateikti per 
informacinę sistemą, jį galima pateikti tik tiesiogiai 
pasirinktai konkrečiai mokyklai. Po gegužės 31 d. prašymai 
– tik pasirinktai mokyklai.

• Jeigu asmuo pateikė prašymus į kelias mokyklas ir gavo 
informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas (ar pagal 
pirmenybę, ar pagal priskyrimą), kiti pateikti prašymai 
informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.



KITI PAKEITIMAI
• Priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys

specialiųjų ugdymosi poreikių, į klases ir grupes
paskirstomi tolygiai. Taip pat komplektuojant klases ir
grupes atsižvelgiama į tolygų mokinių paskirstymą pagal
lytį klasėje.

• Komisija prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio
ugdymo grupes ir pirmas klases privalo išnagrinėti iki
einamųjų metų birželio 10 d., o į kitas klases – iki
atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos pagal LR
švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo
proceso trukmę.



KITI PAKEITIMAI
• Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo mokykla.

• Mokyklos direktorius:

1.Atsako už grupių ir klasių komplektavimą teisės aktų
nustatyta tvarka, teisingos informacijos ir tikslių duomenų
pateikimą mokyklos savininkui ir kitiems subjektams;

2.Kiekvienais kalendoriniais metais savo įsakymu paskiria
asmenį, atsakingą už registro tvarkymą, ir asmenį, priimantį
prašymus;

3.Savo įsakymu sudaro komisiją ir patvirtina jos darbo
reglamentą. Reglamente nurodoma komisijos darbo
grafikas, darbo vieta ir laikas, narių atsakomybė, komisijos
protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vieta ir
kt.



KITI PAKEITIMAI
• Mokyklos direktorius:

4.Kartu su komisija sprendžia kitus priėmimo metu iškilusius
klausimus;

5.Užtikrina, kad mokyklos interneto svetainėje būtų viešai
skelbiama visa informacija apie asmenų priėmimą (priėmimą
reglamentuojančius teisės aktus, komisijos sudėtį, jos darbo
reglamentą, darbo vietą ir laiką, laisvų vietų mokykloje
skaičių, pateikusių prašymus asmenų sąrašus ir kitą aktualią
informaciją);

6.Atsižvelgdamas į komisijos pateiktus siūlymus savo
įsakymu tvirtina į mokyklą priimtų asmenų sąrašus;

7. Užtikrina, kad būtų informuoti asmenys, kurių prašymai
nebuvo patenkinti, ir nurodytos prašymų pateikimo
priežastys.



KITI PAKEITIMAI
• Komisiją sudaro pirmininkas, sekretorius ir 3-5 nariai. .

Rekomenduojama į komisiją įtraukti švietimo pagalbos
specialistus, mokyklos tarybos ir (ar) mokytojų tarybos
atstovus. Į komisijos sudėtį neįtraukiami asmenys, kurių
dalyvavimas komisijos veikloje gali sukelti viešų ir privačių
interesų konfliktą. Nei komisijos pirmininku, nei nariu
negali būti mokyklos direktorius, asmuo, atsakingas už
registro tvarkymą, ir asmuo, priimantis prašymus.

• Komisijos pirmininku skiriamas vienas iš mokyklos
direktoriaus pavaduotojų ugdymui.



KITI PAKEITIMAI
Komisija:
• stebi priėmimo į mokyklą eigą ir informuoja mokyklos

direktorių apie pastebėtus pažeidimus;
• tikrina, ar priimamų mokytis asmenų sąrašai sudaryti

vadovaujantis Aprašu ir kitais priėmimą į mokyklas
reglamentuojančiais teisės aktais;

• nagrinėja asmenų prašymus mokytis;
• sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;
• prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus dėl informacijos apie

pirmumo kriterijus pateikimo;
• teikia mokyklos direktoriui siūlymus dėl klasių ir grupių

komplektavimo;
• stebi, ar mokyklos interneto svetainėje ir kitose laikmenose

viešai skelbiama visa reikiama informaciją apie asmenų
priėmimą.



Laukiami pozityvūs rezultatai 

Priėmus teikiamą sprendimo projektą bus užtikrinta:

1. galimybė Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems
asmenims patekti į bendrojo ugdymo mokyklas pirmumo
tvarka;

2. LR Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo
išvados „Dėl priimtų į bendrojo ugdymo mokyklas mokinių
skirstymo į klases organizavimo“ ir į UAB Ernst & Young
atlikto paslaugų audito pateiktų rekomendacijų dėl paslaugų
ir aptarnavimo kokybės gerinimo, įgyvendinimas.



MOKINIAI KAUNO BENDROJO UGDYMO 
MOKYKLOSE

85%

10%

4%

1%

Vaikai Kauno miesto BU mokyklose (viso – 31501 vaikas)

Kauno m. 26739 vaikai Kauno raj. 3115 vaikai kt.savivaldybės 1318 nedeklaruoti 329



KITŲ SAVIVALDYBIŲ MOKINIAI 


