
PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS TARPTAUTINIO 

BAKALAUREATO DIPLOMO KLASES TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priėmimo į Šiaulių Didždvario gimnazijos Tarptautinio bakalaureato diplomo 

programos (toliau – TB DP) klases tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų 

priėmimo mokytis pagal tarptautinę vidurinio ugdymo programą tvarką, priėmimo į Didždvario 

gimnaziją įforminimą, informavimą apie mokinių priėmimą, priėmimo į Didždvario gimnaziją 

priežiūrą ir atsakomybę.  

2. Aprašas skelbiamas Šiaulių Didždvario gimnazijos interneto svetainėje.  

                     3. Didždvario gimnazija supažindina mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) su Aprašu.  

II SKYRIUS 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO 

PROGRAMĄ 

 

4. Į TB DP klases konkurso tvarka priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą 

Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių mokyklose.  

5. Pirmumo teisę turi gimnazijos parengiamųjų klasių mokiniai. 

6. Priimant mokinius atsižvelgiama į:  

6.1. mokomųjų dalykų vidurkį (išskyrus menų, fizinio ugdymo bei technologijų 

vertinimus) – ne mažiau kaip 7, 

6.2. motyvacinį laišką, kurį pateikia mokinys, atvykęs į anglų k. ir matematikos žinių 

patikrą, 

6.3. anglų kalbos ir matematikos pasiekimų patikrų rezultatus.  

7. Mokiniams, grįžusiems iš užsienio, papildomai vykdoma lietuvių kalbos patikra 

raštu.  

8. Mokiniams, atvykusiems mokytis pagal TB DP per mokslo metus, anglų kalbos ir 

matematikos bendrųjų gebėjimų patikra nevykdoma, jei mokinys iki atvykimo mokėsi pagal TB 

DP. Visais kitais atvejais mokiniams, norintiems pradėti mokytis pagal TB DP, vykdomos bendrųjų 

gebėjimų patikros pagal žemiau nurodytą tvarką. 

                      9. Patikros organizuojamos einamųjų metų pirmą balandžio šeštadienį. Pradžia – 9.00 

val.  

                      10. Anglų kalbos, matematikos, lietuvių kalbos patikrų užduotis rengia ir mokinių 

darbus vertina Didždvario gimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytos vertinimo komisijos.  

                       11. Be konkurso į TB DP klases priimami mokiniai, baigę Tarptautinio bakalaureato 

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

Year Certificate).  

                       12. Mokiniai, kviečiami mokytis TB DP TB1 (III) klasėse, informuojami einamųjų 

metų gegužės mėn. telefonu ir elektroniniu paštu. 

III SKYRIUS 

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO Į DIDŽDVARIO GIMNAZIJĄ 

ĮFORMINIMAS 

 



13. Prašymai priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d. elektroniniu būdu.  

14. Asmuo, pageidaujantis mokytis TB DP klasėje, pateikia  prašymą ir suveda 

duomenis į elektroninę sistemą, kuri yra paskelbta Šiaulių miesto savivaldybės ir gimnazijos 

tinklalapiuose. 

15. Mokiniai pateikia šiuos identifikacinius duomenis: 

15.1. vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, gimimo data, asmens kodas, 

15.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas. 

16. Kiti priėmimui įforminti reikalingi Aprašo IX skyriuje nustatyti dokumentai turi 

būti pateikti mokyklai ne per elektroninę sistemą. 

17. Asmuo, baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą ir neturintis mokymosi 

pasiekimų įteisinančio dokumento, priimamas mokytis pagal Didždvario gimnazijos atstovų 

pokalbio metu su tėvais, pačiu mokiniu surinktus duomenis.  

18. Su atrinktais ir pageidaujančiais mokytis TB DP klasėje mokiniais priėmimas 

įforminamas mokymo sutartimi: 

18.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo Didždvario gimnazijos direktorius ir 

prašymo pateikėjas,  

18.2. mokymo sutartis su kiekvienu atvykusiu nauju ir Didždvario gimnazijos 

mokiniu, pradedančiu mokytis pagal TB DP, sudaroma jo mokymosi pagal tą programą laikotarpiui. 

 

IV SKYRIUS 

TB DP KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

 

19. Priimant mokinius, vykdomos specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikros ir klasės 

komplektuojamos įvertinant:  

19.1. anglų kalbos bendrųjų gebėjimų patikros (rašymo, skaitymo) rezultatus,  

19.2. matematikos bendrųjų gebėjimų patikros raštu rezultatus (šios patikros rezultatai 

naudojami mokinių, patekusių į TB DP klases, suskirstymui į matematikos kursus ir lygius 

(standartinį ir aukštesnįjį). Aukštesnįjį matematikos lygį mokiniui leidžiama rinktis, jei jis teisingai 

atliko ne mažiau kaip 80 proc. matematikos bendrųjų gebėjimų patikros užduoties, 

19.3. motyvacinį 300–350 žodžių apimties laišką lietuvių arba anglų kalba, kuriame 

mokinys aprašo akademinę ir popamokinę veiklas, pasiekimus remdamasis TB mokinio savybių 

aprašu (angl. IB Learner profile), kurį galima rasti: https://www.didzdvaris.lt/tarptautinio-

bakalaureato-diplomo-programa/) 

20. Konkursinis balas sudaromas pagal formulę: KB= 0,2P + 0,3A + 0,3M + 0,2V (P – 

motyvacinis laiškas, A – anglų k. testas, M –  matematikos testas, V – bendras vidurkis). 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA 
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