
 
                                  

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA    

                             

SPRENDIMAS 

DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 22 D. 

SPRENDIMO NR. V.TS-166 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 
 

2020 m. birželio 17 d. Nr. VI.TS-135 

Elektrėnai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 

straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu 

Nr. ISAK-1019 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo 

Nr. V-322 redakcija) patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, 

profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, Elektrėnų savivaldybės                                                  

taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu  Nr. V.TS-166 „Dėl 

Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ patvirtinto Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašo 1, 4, 5, 6, 11, 13 punktus, 4.1. papunktį ir išdėstyti juos nauja redakcija:  

1. „1. Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas (toliau – 

mokykla) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendrojo ugdymo mokyklų paskirtį, programos, 

į kurias vykdomas asmenų priėmimas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į 

mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų 

registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką bei kitas nuostatas.“; 

2. „4. Elektrėnų savivaldybės taryba  (toliau – taryba) Elektrėnų savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikimu teisės aktų nustatyta tvarka kiekvienais kalendoriniais 

metais iki gegužės 31 d. nustato mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių 

kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių  skaičių. Jei sudaro jungtines klases, nustato, iš kokių klasių 

sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių 

skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių  skaičių patikslina:“; 

3. „4.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis mokykloje 

skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos 

normų, didinamas;“; 
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4. „5. Elektrėnų savivaldybės mokyklų paskirtys, programos, į kurias vykdomas asmenų 

priėmimas: 

 Mokykla Mokyklos paskirtis 
Vykdoma formaliojo 

švietimo programa 

5.1. Elektrėnų „Versmės“ gimnazija Gimnazijos tipo gimnazija 

Pagrindinio ugdymo 

programos II dalis,  

vidurinio ugdymo 

programa, suaugusiųjų 

pagrindinio ugdymo 

programos II dalis, 

suaugusiųjų vidurinio 

ugdymo programa 

5.2. Elektrėnų sav. Vievio gimnazija 

Gimnazijos tipo gimnazija 

visų amžiaus tarpsnių 

vaikams 

Priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo 

programos 

5.3. 
Elektrėnų sav. Semeliškių 

gimnazija  

Gimnazijos tipo gimnazija 

visų amžiaus tarpsnių 

vaikams 

Priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo 

programos  

5.4. 
Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazija 

Progimnazijos tipo 

progimnazija 

Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo I dalies 

ugdymo programos 

5.5. 
Elektrėnų sav. Kietaviškių 

pagrindinė mokykla 

Pagrindinės mokyklos tipo 

pagrindinė mokykla 

Priešmokyklinio, 

pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programos 

5.5.* 
Elektrėnų sav. Kietaviškių 

progimnazija* 

Progimnazijos tipo 

progimnazija* 

Priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

programos ir 

pagrindinio ugdymo 

programos I dalis* 

5.6. Elektrėnų pradinė mokykla 

Pradinės mokyklos tipo 

pradinė mokykla 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupės įstaiga darželis 

Priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

programos 

5.7. 
Elektrėnų sav. Vievio Jurgio 

Milančiaus pradinė mokykla 

Pradinės mokyklos tipo 

pradinė mokykla 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupės įstaiga darželis 

Priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

programos 

5.8. 
Elektrėnų mokykla-darželis 

„Žiogelis“ 

Pradinės mokyklos tipo 

mokykla-darželis 

Pradinės mokyklos tipo 

specialioji mokykla 

intelekto sutrikimą 

turintiems mokiniams 

Priešmokyklinio 

ugdymo, 

individualizuota 

pradinio ugdymo 

programos 

* 5.5. punkto redakcija įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.“;  

5. „6. Į Elektrėnų savivaldybės mokyklas (išskyrus šio Aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytas 

mokyklas) mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami tose mokyklose 

mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokykloms priskirtose aptarnavimo teritorijose. Į 

likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos 



3 
 

aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys 

(įseserės), arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Mokiniai, siekiantys tobulinti savo išskirtinius 

sportinius gabumus, priimami į komplektuojamas klases, neatsižvelgiant į mokyklai priskirtą 

aptarnavimo teritoriją.“; 

6.  „11. Į Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyrių priimami asmenys, 

atvykę gydytis į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą iš visos 

Lietuvos Respublikos. Priėmimas į Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyrių 

įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu, jame nurodant „gydymosi laikotarpiui“.“; 

7. „13. Mokinių priėmimą į mokyklas vykdo mokyklos direktorius ir priėmimo komisija (toliau 

– komisija). Priimti į mokyklą asmenys paskirstomi į klases pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą 

tvarką ir kriterijus.“. 

 

 

Meras                        Kęstutis Vaitukaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


