
KAUNO JONO BASANAVI.IAUS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL MOKTNil.J Pri.rEMrMO I GTMNAZTJ.{ TVARKOS

2018 m. vasario 20 d. Nr.01-63-V
Kaunas

Vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybes tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu

Nr.'l--33 ,,Del priemimo i Kauno mieslo savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraSo

patvirLinimo":

l. Sudarau mokiniq priemimo komisij4:

Pirmininke - VILIMA MAZEKIENE, direktoriaus pavaduotoj a ugdymui;

Sekretore - NIJOLE AMBRAZEVIaE, raitines vedeja;

Nariai: GINTARASJUSKEViarus,direktoriauspavaduotojasugdymui;

IRIINA VAINORIENE, gimnazijos tarybos pirmininke, lietuvi q

kalhos nrokl toja metodin inkel

GRAZINA MORKUNIENE, mokytojq tarybos sekretore, I ieru vi q

kalbos mokytoja mcytodininke.

2. T v i r t i n u Mokiniq pricmimo komisijos darbo reglament4 furidedama).

3. PraSymr"l priirnti mok.vtis priemimo organizavim4 ir vykdymq p as i I i e k u sau.

1. S k i r i u ra5tvedg EGL! KRAKAUSKIENE atsakir.rga uZ parei5kejq praiymq mokltis

gimnazijo.ie prierniniq ir praS1,mq regislro tvarkymq.

5. S k i r i u ra5tvedg EGLE KI{AKAUSKIENE dirbti su PraSymq priimti mokytis iKauno

miesto bendrojo ugdymo mokyklas inlormacine sistema.

6. MokiniLl priemimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2005 m. balandZio 5 d. lsakymu Nr. ISAK-556 patvirtinto Nuosekliojo

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraSo ir Kauno miesto

savivaldybes tar'.vbos 201 8 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 patvirtinto Priemimo j

Kauno miesto savivaldybcs bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apra5o nuostatomis.

7. Gimnazija negali nustatyti kitokir4 priemirno kriterijq ir kitokios klasiq komplektavimo

tvarkos.



2

Direktorius

8. PraSymai priimti mokltis priiman-ri nuo Kauno miesto savivaldybes tarybos nustatytos

priemimo datos darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. gimnazijos direktoriaus

kabinete, registluojami gimnazijos raStineje (1 1 6 kabinetas).

9. Informacija apie praSymq priimti mokytis priemimo dat4, priemimq reglamentuoj andius

teises aktus, gimnazijoie vykdomas ugdymo programas, komplektuojamq klasiq pagal

bendrojo ugdymo programas skaidiq, planuojam4 priimti mokiniq skaidiq, dokumentus,

kuriuos turi pateikti i gin:nazijq priimami asmenys, dokumentq priemimo laikq ir vietq

skelbian-ra gimnazij os intelnetinej e svetaineje.

10. Priimqjq i gimnazij4 asmcnq s4raSas tvirtinamas direktoriaus isakymu.

I 1. Asmens priemimas mokytis lforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartys

sudaromos tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai ir visi5kai sukomplektuotos

klases.

12. Mokiniq paskirstymas i klases iforminamas gimnazijos direktoriaus isakymu.

13. P ri p aZ f st u netekusiais galios2017 m. sausio 3 d. lsakym4 Nr. 0l -02-V ,,Del

mokiniq priemin-ro i gimnazij4 tvarkos" ir 2017 m. vasario 1 d. isakym4 Nr. 0l-40-V

"Del mokiniq priemirno komisijos darbo reglamento tvirlinimo".

Antanas Radkelis

Su Priemin.ro i Kar"uro nriesto savivaldybes bendrojo ugdymo

nrokyklas tvarkos apra5u, Lietuvos Respublikos asmens duomenq

teisines apsaugos istatynq reikalavimais, Pra5ymq priimti nokytis

patei k imo infbrmacines sistemos nuostatais

SUSIPAZINAU RATAU IR SUTINKU:

Egle Krakauskiene
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