
INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO 

PROGIMNAZIJĄ  2018–2019 MOKSLO METAMS  

 

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu          

Nr. T2-326 patvirtinta nauja Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašo redakcija (toliau – Aprašas). Aprašu patikslinti asmenų priėmimo į savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas kriterijai ir sąlygos, priėmimo dokumentų pateikimo, priėmimo vykdymo ir 

informacijos viešinimo nuostatos.  Su Aprašu galima susipažinti progimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

1. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 

d. įsakymu Nr. AD1-3160, prašymai mokytis 2018–2019 mokslo metais priimami: 

 į 1 klases – nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.; 

 į 2–8 klases  – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val. 
 

 Prašymai progimnazijai teikiami asmeniškai ar registruotu laišku. Asmeniškai teikiami prašymai 

įregistruojami pateikimo metu. Registruotu laišku pateikti prašymai mokyklose įregistruojami per vieną 

darbo dieną, bet ne anksčiau kaip 2018-02-19 į 1 bei ne anksčiau kaip 2018-02-21 į 2–8 klases. Kartu su 

prašymu pateikiami šie priėmimo dokumentai: 

 asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija); 

 pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos); 

 specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka; 

 įgyto ankstesnio išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi 

pasiekimus (jų kopijos), kai stojama į 2-8 klases.  Jeigu asmuo dar nebaigė žemesnio lygmens ugdymo 

programos, išsilavinimo pažymėjimas pateikiamas baigus programą.  

 

Asmenys į progimnaziją priimami, atsižvelgus į jų faktines gyvenamąsias vietas, arba mokyklą 

asmenys renkasi patys pagal individualius švietimo poreikius. Priėmimas vykdomas pagal prašymų 

įregistravimo datas arba motyvacijos vertinimo rezultatus (priimant į Humanistinės kultūros ugdymo 

menine veikla elementų (teatro) klasę, kai norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų). 

 

2. Pagrindinis ir svarbiausias priėmimas 2018-2019 mokslo metams bus vykdomas:  

 Į Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla elementų (teatro) klasę – 2018 m. gegužės 1–20 

d. (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai);  

 į kitas klases – 2018 m. birželio 10–25 d. (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai). 

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas 

vietas.  

 pirmumo teise priimami: 1) visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio 

lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje ar netradicinio ugdymo klasėje, iš eilės pagal prašymų 

įregistravimo datas; 2) progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys našlaičiai, 

asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo 

pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas;  

 

3. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys priimami į progimnazijos laisvas vietas 

bendra Aprašo tvarka, pirmenybę teikiant asmenims, pateikusiems dokumentus, įrodančius, kad jie 

įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti progimnazijos ūkio lėšas 

bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu. 

 

_________________________ 

 


