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KAUNO JONO I}ASANAVIiIAUS GIMNAZIJOS

MOKINIU PRIEMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

1. Mokiniq priemimas I Kauno Jono Basanavidiaus gimnazij4 (toliau - gimnazija)

organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Priemimo i Kauno miesto savivaldybes bendrojo

ugdymo mokyklas tvarkos apraSu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybes tarybos 2018 m.

vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais.

2. Gimnazijos mokiniq priemimo komisijos (toliau-komisija) darbo reglamentas

nustato komisijos sudarymo, jos lunkcijq ir teisiq, darbo organizavimo ir sprendimq priemimo

tvark4.

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi ne5ali5kumo, objektyvumo,

lygiateisiSkumo, nediskiminavimo ir skaidrumo principq.

II. KOI\IISI.IoS SUI)AITYMAS

4. Komisijos darbo reglament4 tvirtina gimnazijos direktorius.

5. Komisij4 sudaro 5 nariai: pirmininkas, sekretorius ir ne maZiau kaip trys nariai.

Komisijos sudetyje yra direktoriaus pavaduotojai ugdymui, administracijos, gimnazijos tarybos,

mokytoirl tarybos atstovai.

6. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas, dokumentacij4 tvarko

komisijos seketorius.

I II. KONIISI.IOS T'UNKCI.IOS

7. Komisija:

- stebi priemimo i gimnazijq eigq, infbrmuoja gimnazijos direktoriq apie

pastebetus tr[kumus ar paZeidimus;
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I. BENI)ITOSIoS NUOSl'A'tOS



kartu su ginnazijos direktoriumi sprendZia priemimo metu iSkilusius

klausimus;

tikrina, ar stojimui j gimnazij4 pateikiami reikiami dokumentai;

tikrina, ar priimamq nokytis s4ra5ai sudaryti vadovaujantis priemim4 !

mokyklas reglanentuojantiais teises aktais;

kontroliuoja nokymo sutardiq sudarymo procesq;

stebi, ar gir.nnazijos interneto svetaineje vieSai skelbiama visa reikiama

inlbrmacija apie nrokiniq priemimq:

konsultuoja tevus (globcjus, riipintojus) mokiniq priemimo j gimnazijq

klausir.t.rais:

teikia gimnazijos dircktoriui rekon.rendacijas det ktasiq komplektavimo;

teikia gimnazijos direktoliui sillymus del komisijos sudeties keitimo ar

papildymo.

IV. KOMISIJOS DAITI}O ORGANIZAVIMAS

IR SPRENDIMV PRIEMIMAS

8. Komisija dirba i5tisus metus.

9. Komisijos veiklos tbrma yra posedZiai.

10. Komisijos posedZiai organizuojami sistemingai nuo Kauno miesto savivaldybcs

tarybos nr-rstatytos prienrimo datos. Kitu laikotarpiu - pagal poreiki (bendrai situacijai

gimnazijoje aptarti, atskiriems atvcjarns nagrineti. skubiq veiksmq ir sprendimq reikalaujaniiais

atvejais ir kt.).

I l. Komisija praSyr.nus priimti mokytis privalo iSnagrineti iki atitinkamq klasiq

ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatytE

ugdymo proceso trukmg..

12. Komisijos posed2itrs kviciia, jq viet4 ir laikq nustato, jiems pirrnininkauja

komisijos pirnrininkas, o jam nesant - kitas komisijos narys.

13. Komisijos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse

komisijos nariq. Komisijos sprer.rdimai priimami atviru balsavimu posedyje dalyvaujandiq

komisijos nariq balsq dauguma. Kiekvicnas komisijos narys turi po vien4 balsq. Balsams

pasiskirsdius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

14. Gimnazijos direktorius gali dalyvauti komisijos posedyje ir padeti sprgsti priemimo

rnetu iSkilusius klausimus.



15. Komisijos posedyje gali dalyvauti kiti kviestiniai asmenys taip pat asmenys,

patcikg praSymus.

16. Komisijai iSnagrinejus pra5ymus ir ivefiinus priemimo prioritetus sudaromi

priimamq I gimnazijq asnrenq s4raSai pagal klases.

17. Komisijos priimti sprendimai skelbiami gimnazijos intemeto svetaineje, tevai

(globej ailrlpintojai) inlbrmuojami el. paStu arba telelonu.

I 8. Komisijos sprendimai ilbrminami protokolais.

19. Komisijos dokurnentai saugomi gimnazijos archyve pagal patvirtint4

dokumer.rtaci jos plan4

\/. I}AIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. UZ priemimo i gimnazij4 vykdymo paZeidimus atsako gimnazijos direktorius.

21. Komisijos nariai. paZcidZiantl,s teisetus priemimo i gimnazijq vykdymo

leikalavinrus, traukiami atsakomybcr.r Lictuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta

tvarka.

Su Priemirno j Kauno miesto savivaldybes bendrojo ugdymo

mokl'klas tvarkos apraSu" Mokiniq priemimo komisijos darbo

reglamentu SUSIPA 2 U. RATAU IR SUTINKU:

MaZeikiene

Nijole Ambrazevide
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