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 1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją organizuojamas vadovaujantis Priėmimo 

į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-33 redakcija. 

2. Nuo 2021 m. kovo 1 d. priimami prašymai mokytis naujai formuojamose klasėse Šiaulių 

Didždvario gimnazijoje.  

3. Jeigu gimnazija gauna daugiau prašymų nei Savivaldybės tarybos gimnazijai nustatytas 

mokinių skaičius, 2021 m. birželio 11 d. užbaigia klasių formavimą ir sudaro galutinį priimamų į naujai 

formuojamas klases mokinių sąrašą. 

            4. Pagal nuo 2021 m. kovo 1 d. iki balandžio 15 d. gautus prašymus, pirmumo teise į 

preliminarų priimamų mokinių sąrašą įtraukiami mokiniai, kurie:  

4.1. gyvena Šiaulių Jovaro, V. Kudirkos ir „Sandoros“ progimnazijų aptarnaujamoje teritorijoje. 

Aptarnaujama teritorija priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu; 

4.2. gyvena nuomojamame būste Šiaulių Jovaro, V. Kudirkos ir „Sandoros“ progimnazijų 

aptarnaujamoje teritorijoje (kartu su prašymu pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo 

turto registre, kopiją); 

 4.3. baigė choreografinio ugdymo krypties klases Jovaro progimnazijoje ir pageidauja tęsti 

mokymą(si) Didždvario gimnazijoje; 

4.4. mokosi Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo 

programą III klasėje; 

4.5. mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pateikusius prašymus iki 2021 m. balandžio 15 d., 

apie numatomą mokinių priėmimą (nepriėmimą) pagal preliminarų priimamųjų sąrašą gimnazijos 

direktoriaus įgaliotas asmuo informuoja ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 5 d. 

5. Asmenys, nurodyti 4.1., 4.2., 4.3. 4.4. papunkčiuose, nepateikę prašymo iki 2021 m. 

balandžio 15 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami į laisvas vietas.  

6. Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų, nei gimnazija gali priimti mokinių, pirmumo teise į 

laisvas vietas priimami:  

6.1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių; 

6.2. mokiniai, kurių broliai ir seserys 2021–2022 mokslo metais tęsia mokymąsi gimnazijoje; 

6.3. asmenys, turintys aukštesnius 8-os klasės mokymosi (I pusmečio (I ir II trimestrų) 

pasiekimus – skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 1-osios, 2-

osios kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos įvertinimų vidurkis); 

6.4. asmenys, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą III klasėje, pagal jų II 

klasės mokymosi (I pusmečio (ar I ir II trimestrų) pasiekimus – skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: 

lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 1-osios ir 2-osios kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, 

chemijos, fizikos, biologijos įvertinimų vidurkis. 

7. Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro nustatyta tvarka ir pateikti šie dokumentai:  

7.1. gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintas prašymas, kuris rašomas gimnazijoje (pagal 

galimybes turi dalyvauti ir mokinys, ir vienas jo tėvų (globėjų, rūpintojų) arba siaučiamas el. paštu į 

gimnazijos raštinę; 

7.2. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės 

kortelės kopija); 

7.3. I pusmečio (I ir II trimestrų) mokymosi pasiekimų pažymos, išduotos mokykloje, kurioje 

vaikas mokosi, kopija (patvirtinta mokyklos raštinėje). 

8. Nuo 2021 m. gegužės 5 d. iki gegužės 20 d. preliminarus priimamųjų sąrašas koreguojamas ir 

apie jį informuojami į sąrašą įtrauktų (neįtrauktų) mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) prašyme 

nurodytu telefonu ar el. paštu. 
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9. Iki 2021 m. birželio 11 d. gimnazija sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases 

mokinių sąrašą, kuris patvirtinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu. Apie į galutinį priimamųjų sąrašą 

įtrauktus (neįtrauktus) mokinius direktoriaus įgaliotas asmuo informuoja prašymus pateikusių mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus). 

10. Asmens priėmimas mokytis įforminamas Mokymo sutartimi:  

10.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas; 

10.2. Mokymo sutartis su kiekvienu atvykusiu nauju ir gimnazijos mokiniu, pradedančiu 

mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą, sudaroma dvejiems metams jo mokymosi pagal tą ugdymo 

programą laikotarpiui. 

11. Priėmimas į naujai formuojamas TBDP klases: 

11.1. konkurso tvarka priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos ar užsienio 

šalių mokyklose; 

11.2. priimant mokinius, atsižvelgiama į II/10 kl. mokomųjų dalykų vidurkį (ne mažiau kaip 7);  

11.3. priimant mokinius, vykdomos žinių ir gebėjimų patikros: 

11.3.1. anglų kalbos patikra (rašymas, skaitymas, kalbos vartosena); 

11.3.2. matematikos patikra (rezultatai naudojami skirstant mokinius mokymuisi pagal 

skirtingus matematikos kursus); 

11.3.3. mokiniams, grįžusiems iš užsienio, papildomai vykdoma lietuvių kalbos patikra 

(rašymas, skaitymas, kalbos vartosena). 

11.4. Be konkurso į TBDP  klases priimami mokiniai, baigę Tarptautinio bakalaureato 

pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years 

Certificate).  

12. Prašymai priimami nuo 2021 m. kovo 1 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. 

gimnazijos raštinėje arba el. paštu: rastine@didzdvaris.lt. Prašymai, pateikti el. paštu, turi būti 

pasirašyti ir mokinio, ir vieno jo tėvų (globėjų, rūpintojų) bei atitikti priėmimo sąlygų 7.2.–7.3. 

punktus.                  

13. Atsakingi asmenys – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. paštas: 

daiva.trijoniene@didzdvaris.lt, telefonas: (8 41) 383062, TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. 

paštas: rima.tamosiuniene@didzdvaris.lt, telefonas: (8 41) 525658.  

 

_______________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos   

Žmonių gerovės ir ugdymo departamento    

Švietimo skyriaus vedėja  

 

Edita Minkuvienė 

2021 m. ............................. 
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