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VILNIAUS „LAISVĖS‘ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO 
TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja 
Mokinių priėmimo komisijos (toliau – Komisija) narių atsakomybę, mokinių ir tėvų (globėjų, 
rūpintojų) informavimo tvarką, Komisijos posėdžių protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų 
saugojimo vietą ir terminus.

2. Gimnazijos direktorius tvirtina į mokyklą priimtųjų asmenų sąrašus.
3. Komisija vadovaujasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. 
sprendimu Nr.1-1316  ir šia Tvarka.

4. Tvarka skelbiama gimnazijos interneto svetainėje.

II. KOMISIJOS NARIŲ FUNKCIJOS

5. Komisijos funkcijos: 
5.1. Komisijos pirmininkas:
5.1.1.vadovauja komisijos darbui;
5.1.2. šaukia komisijos posėdžius;
5.1.3.paskirsto funkcijas komisijos nariams;
5.1.4.priima sprendimą dėl komisijos darbo;
5.1.5.priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;
5.1.6.prireikus kreipiasi teisinės ir kitos pagalbos į gimnazijos direktorių;
5.1.7.atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;
5.1.8.pasirašo komisijos posėdžių protokolus;
5.1.9.atsako už pateiktos informacijos teisingumą.
5.2. Priėmimo komisija:
5.2.1.nagrinėja asmenų prašymus mokytis;
5.2.2. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;
5.2.3.nustato Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo  

58.1 ir 58.2 papunkčiuose nurodytų kriterijų vertę taškais;
5.2.4. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimus priima 

balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas;
5.2.5. tą pačią dieną iki 16 val. po priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaro 

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



III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.
7. Komisijos darbo pradžia – 2022 m. birželio 1 d., pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d.
8. Komisijos posėdžių grafikas: 

1 posėdis  - 2022 m. birželio 2 d. 15 val.
2 posėdis – 2022 m. birželio 13 d. 15 val.
3 posėdis – 2022 m. birželio 21 d. 15 val.
4 posėdis – 2022 m. rugpjūčio 22 d. 10 val.
5 posėdis – 2022 m. rugpjūčio 30 d. 10 val.

9. Komisijos darbo vieta – I a. 6 kab. arba Ms Teams.
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Komisijos posėdžių grafikas ir darbo vieta skelbiami viešai (internetinėje 
svetainėje, skelbimų lentoje).

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

____________________________
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