MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO
UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO PANEVĖŽIO MIESTO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMU Nr. 1-406 išrašas:
17. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais
kalendoriniais metais sueina 7 metai.
18. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais
metais anksčiau, jei teisėtų vaiko atstovų sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio
ugdymo programą metais anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).
Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą buvo ugdytas metais anksčiau,
pateikiama priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo
auklėtojo (-ų) pasirašyta ir mokyklos vadovo patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar
Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų), švietimo pagalbos specialisto (-ų) (jeigu buvo
teikta pagalba) rekomendacija.
19. Į pirmąsias klases vaikai priimami centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje
(Laisvės a. 23, 102 kab.) arba siųsti el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo 2019 m.
sausio 7 d. 8.00 val.
Nuo sausio 7 d. iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai
priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (I etapas). Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas
nebetaikomas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas (II etapas) pagal prašymo padavimo datą ir laiką.
Mokiniui keičiant mokyklą per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.), prašymą ir dokumentus reikia
teikti Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamas pirmąsias klases priima mokyklos.
21. Teisėti vaiko atstovai, pageidaujantys leisti vaiką mokytis pagal pradinio ugdymo
programą, turi pateikti:
21.1. nustatytos formos prašymo popierinį ar elektroninį variantą (1A priede pateikta
prašymo forma, skirta centralizuotai priimamiems mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje
aptarnavimo teritorijoje, 1B priede – centralizuotai priimamiems mokiniams, negyvenantiems
mokyklos aptarnavimo teritorijoje);
21.2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopiją;
21.3. 2 fotonuotraukas (3x4, pateikiama į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);
21.4. pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus (Pedagoginės-psichologinės tarnybos
pažymą ar (ir) pažymą iš mokyklos, kurioje mokosi broliai ar seserys);
21.5. vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a pateikiama į mokyklą iki rugsėjo
15 d.).

22. Specialiųjų poreikių turintys vaikai gali pateikti Pedagoginės-psichologinės tarnybos
pažymas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo.
23. Gauti prašymai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje registruojami duomenų bazėje,
naudojant asmens registravimo ir apskaitos programinę įrangą pagal prašymo padavimo datą ir laiką.
24. Jeigu neįmanoma patenkinti prašymų dėl priėmimo į pirmąją klasę, teisėti vaiko atstovai
iki gegužės 31 d. informuojami telefonu ar el. paštu, siūlant pasirinkti kitą mokyklą, kurioje yra laisvų
vietų, prašyme nurodyta eiliškumo tvarka.
25. Iki gegužės 15 d. mokyklos pateikia Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui preliminarią, o
iki gegužės 31 d. galutinę informaciją apie pirmokus, liekančius kartoti pirmos klasės programos
mokykloje, kurioje mokėsi. Pirmoko, liekančio kartoti pirmos klasės programos ir keičiančio
mokyklą, teisėti vaiko atstovai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui pateikia 21 punkte išvardytus
dokumentus.
Informacija teikiama: tel. 50 13 86 ar el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt
Prašymų formos prieduose.

