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Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu

Nr. 1-1316 patvirtintu Priemimo ! Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas

tvarkos apra5o 36.1 punktu ir Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos direktoriaus 2022 m.

balandZio 5 d. isakymuNr. 1.4.N-070,

t v i rt i n u mokiniqpriemimo iVilniaus Jono Pauliaus II progimnazij4komisijos

darbo tvarkos apraS4.

pRIDEDAMA: Mokiniq priemimo i Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazij4 komisijos

darbo tvarkos apra5as, 2laPal

fi Janina Vysocka
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MOKINTU PRTBMIMO I VTLNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJA

KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRASAS

1.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokyklos Mokiniq priemimo i mokykl4 komisijos

(toliau - komisija) darbo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato mokiniq priemimo i
Vilniaus Jono Pauliaus II pro gimnazrjq tvark4.
Komisija darbo metu vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2022-02-02 d.

sprendimu Nr. 1-1316 ,,Del priemimo i Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo

mokyklas tvarkos apra5o ir Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq

aptarnavimo teritorijq Zemelapiq 2022-2023 mokslo metams patvirtinimo" ir Siuo ApraSu.

Komisijos darbas grindZiamas kolegialiu klausimq svarstymu, teisetumo, objektyvumo ir
ne5ali5kumo principais.
Komisij4 sudaro pirmininkas, sekretorius ir 5 nariai. Jos darbo tvark4 (toliau - Tvarka) iki
balandZio 30 d. tvirtina isakymu progimnazijos direktorius.

TI. KOMISIJOS FUNKCIJOS

Komisija nagrineja asmenq, pageidaujandiq mokytis pagal bendrojo ugdymo programas

pra5ymus pateiktus per e-sistem4 pirmiausiai siekdama uZtikrinti mokymosi prieinamum4

asmenims, gyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Esant laisvq vietq i Vilniaus

Jono Pauliaus II progimnazijq gali blti priimami asmenys, gyvenantys kitose Vilniaus

miesto savivaldybes mokyklq aptarnavimo teritorijose ir gyvenantys gretimose

savivaldybese. Komisija sudaro preliminarius priimtq mokiniq s4raSus, paskirsto mokinius

bei komplektuoja naujai atvykusius mokinius i klases. Prasidejus mokslo metams nuo

rugsejo 1 iki kovo 1 d. pra5ymai mokytis mokykloje pateikiami mokyklos ra5tineje.

Komisija, po kiekvieno posedZio, praejus ne veliau kaip per tris darbo dienas nuo priemimo

komisijos kiekvieno posedZio, sudaro kviediamq mokytis mokiniq s4raSus su pra5ymo e.

sistemoje numeriu MOK- ir skelbia mokyklos interneto svetaineje

hup ://www j onopauliauspro gimnazij a.lt
Asmenys, pateikg pra5ymus mokytis, po pirmojo priemimo komisijos posedZio, paskelbus

preliminarius priimtq mokytis i atitinkam4 klasg asmenrl sqra5us negali pretenduoti i kito

urrn"nr viet4 s4ra5e. Sie asmenys priimami mokytis atsiradus laisvq mokymosi vietq pagal

atitinkamai ugdymo programai nustatytus pirmumo kriterij us.

Aktualiems, Apra$e nenumatytiems atvejams nagrineti sudaroma nenumatytq atvejq

komisija i5 mokyklq savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos ir mokyklq

atstovq. Komisijos sudeti ir jos darbo reglament4 tvirtina mokyklq savininko teises ir
pareigas igyvendinanti institucija.

IIT. KOMISIJOS POSEDZIAI

9. Pagrindine komisijos veiklos forma yra posedZiai.

10. Komisijos posedZiui vadovauja komisijos pirmininkas, o jeigu komisijos pirmininko

nera - jo paskirtas kitas komisijos narys.

11. Komisijos pirmininkas:
1 1.1. vadovauja komisijos darbui;
I 1.2. Saukia komisijos PosedZius;
I 1.3. paskirsto funkcijas komisijos nariams;
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11.5. priima sprendim4 del papildomos informacijos pateikimo i5 pra5ymo teikejo;

1 1.6. prireikui kreipiasi teisines ar kitos pagalbos i mokyklos direktoriq;

1 1.7. atsako uZ priimtq sprendimq skaidrum4;

1 I . 8. pasiraSo komisij os posedZiq protokolus;

11.9. atsako uZ pateiktos informacijos teisingum4.

Komisijos sekretorius:
12.1. rengia komisijos posedZiq medhiag4 (darbo\arkes, protokoliniq nutarimq

proi ektus, kitq mediiagq) ;
12.2,- sutv arkyt4 komi sij o s dokumentacij 4 atiduo da mokyklo s archyvui.

Komisijos nariai:
1 3. 1. dalyvauja Komisijos posedZiuose;

13.2. nagrineja asmenq, pageidaujandiq mokytis pagal bendrojo ugdymo programas

pra5ymus;
13.3. iudaro vadovaudamiesi Priemimo iVilniaus miesto savivaldybes bendrojo

ugdymo mokyklas tvarkos apra5u (toliau-Apra5as), patvirtintu 2022'02-02 d.

sprendimu Nr. 1-1316, norindiq mokytis asmeil+ suvesting pagal kriterijus ir
nustato Apra5o 52 punkte nurodytq kriterijq vertq taSkais;

13.4. iSsiskyru. nuomonems del mokiniq priemimo mokytis, sprendimai priimami

balsuojant. Esant vienodam balsq skaidiui, lemiamas yra priemimo komisijos

pirmininko balsas;

13.5. komisijos nariai neturi teises pasinaudoti ar atskleisti tretiesiems asmenims

konfidencialios ar su asmens duomenimis susijusios informacijos, igytos jiems

dirbant komisijoje.
Priemimo komisijos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai

nariq. Nutarimai priimami priemimo komisijos posedyje dalyvaujandiq nariq balsq

dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas

poredy.l. nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas.

Nutarimai yra teiseti, jei neprie5tarauja Siam Apra5ui ir kitiems teises aktams.

Komisij os posedZiq grafikas:
1 6. 1. pirmas posedis vyks 2022-06'02;
16.2. antras posedis vyks 2021-06-13;
16.3. tredias posedis vyks 2021-06-21;
16.4. ketvirtas posedis vyks 2021-08'22.
16.5. Komisijos posedZiai vyks 10.00 val. 249 kab.

IV. KOMISIJOS NUTARIMU IFORMINIMAS

Komisijos posedZiai protokoluojami. Protokole nurodoma posedZio data, protokolo eiles

numeris, posedZio dalyviai, svarstomq klausimq pavadinimai ir priimti nutarimai'

Protokolas turi blti parengtas ne veliau kaip per 3 darbo dienas po posedZio. Protokol4

pasira5o komisijos pirmininkas, o jeigu komisijos pirmininko nera - jo paskirtas, posedZiui

pirmininkavgs, komisijos narys.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

i8. Mokyklos direktorius isakymu tvirtina i
priemimo metu iSkilusius klausimus.

mokykl4 priimtqjq asmenq s4ra5us, sprendZia

19. Komisijos veiklos dokumentai (posedZiq protokolai ir i

Jono Pauliaus II progimnazijoje Lietuvos Respublikos

| 07 -23 89) nustatyta tvarka.
ZO. Komisijos posedZiq grafikas ir darbo vieta skelbiami mokyklos interneto svetaineje

http ://wwwj onopauliauspro gimnazij a. lt
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