
                          IŠ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJĄ  

TVARKOS APRAŠO 

 

 

 1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją  organizuojamas vadovaujantis 

patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 (Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-16 redakcija) 

  2. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos I klases (pagrindinio ugdymo II dalies 

programa) priimami nuo 2022 m. kovo 1 d. iki balandžio 15 d. internetu per e. sistemą. Prašymai dėl 

priėmimo į naujai formuojamas specializuoto ugdymo krypties klases (Tarptautinio bakalaureato 

diplomo),  priimami nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. Daugiau informacijos nuo kovo 1 d. skelbiama 

Savivaldybės interneto svetainėje ir mokyklos interneto svetainėse.  

      3. Prašymai priimami iš visų pageidaujančių mokytis Didždvario gimnazijoje. 

4. Pirmumo teise į preliminarų priimamųjų sąrašą įtraukiami mokiniai, kurie: 

 4.1. gyvena gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje, 

 4.2. mokėsi Šiaulių Jovaro progimnazijoje ir lankė vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblį 

„Šėltinis“ ir ketina tęsti veiklą gimnazijoje, 

 4.3. jau mokosi gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą. 

5. Būsimi I kl. mokiniai, pildydami prašymus elektroninėje sistemoje, nurodo, kokioje 

klasėje norėtų mokytis (choreografinėje, gamtos mokslų, TB parengiamoje klasėje). 

6. Asmenys, nurodyti 4 punkte, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 15 d. 
netenka pirmumo teisės. Netekę pirmumo teisės asmenys gali būti priimami į laisvas vietas. 

  7. Vaikų (mokinių) tėvus (globėjus, rūpintojus), pateikusius prašymus iki einamųjų metų 

balandžio 15 d., apie numatomą vaikų (mokinių) priėmimą (nepriėmimą) pagal preliminarų priimamųjų 

sąrašą mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo informuoja ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 

25 d. 

  8. Iki einamųjų metų gegužės 20 d. preliminarus priimamųjų sąrašas koreguojamas ir apie 

jį informuojami į sąrašą įtrauktų vaikų (mokinių) tėvai (globėjai, rūpintojai). 

  9. Nuo einamųjų metų gegužės 20 d. prasideda priėmimas į laisvas vietas. Po atrankos į 

laisvas vietas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 20 d. mokykla, užbaigia klasių formavimą ir 

sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases vaikų (mokinių) sąrašą (toliau – galutinis 

priimamųjų sąrašas), kuris patvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu. Apie į galutinį priimamųjų 

sąrašą įtrauktus (neįtrauktus) vaikus (mokinius) mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo informuoja 

prašymus pateikusių vaikų (mokinių) tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

10. Jeigu gimnazija gauna daugiau prašymų, nei gali priimti mokinių, pirmumo teise į 

laisvas vietas priima (eilės tvarka): 

 10.1. mokinius, turinčius dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų specialiųjų ugdymosi poreikių 

 10.2. mokinius, kurių broliai ir seserys jau mokosi gimnazijoje. 

  10.3. mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo dėl 

priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklą iki balandžio 15 d.;  

  10.4. ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai 

(mokiniai); 

  10.5. kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie tais einamaisiais metais mokosi miesto 

bendrojo ugdymo mokyklose; 

 10.6. Šiaulių rajono Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro, Dubysos aukštupio, Ginkūnų 

Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Voveriškių, Kairių, Kužių, Pakapės ir Šilėnų mokyklų mokiniai, baigę 

pagrindinio ugdymo I dalies programą, pageidaujantys tęsti mokymąsi Savivaldybės gimnazijose ir 

turintys visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus; 

  10.7. Jei, priėmus mokinius pagal Aprašo 6.1, 6.2 ir 6.3 papunkčius, lieka laisvų vietų, o 

prašymų yra daugiau, nei mokykla gali priimti vaikų (mokinių), mokykla nustato ir viešai paskelbia 

mokinių atrankos sąlygas, kurias suderina su Švietimo skyriumi, arba mokinių atranką vykdo pagal 8 

klasės I pusmečio (I ir II trimestro) įvertinimus. Ne vėliau kaip iki birželio 10 d. vaikų (mokinių) tėvus 

(globėjus, rūpintojus) informuoja apie atrankos rezultatus. 

 

 



  11. Mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, priimami 

atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programos II dalį, mokymąsi. 

       12. Priimant mokinį į gimnaziją, papildomai turi būti pateikti šie dokumentai: 

        12.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą; 

12.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą; 

12.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje. 

    

       

  13. Mokiniai mokytis pagal tarptautinio  bakalaureato diplomo programą  priimami 

vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių Didždvario gimnazijos Tarptautinio bakalaureato diplomo programos 

(toliau – TB DP) klases tvarkos aprašu, kuris patalpinta mokyklos svetainėje http://www.didzdvaris.lt. 

  

Dėl klasių komplektavimo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją D.Trijonienę 

mailto:daiva.trijoniene@didzdvaris.lt , tel. 841 383062 ir Tarptautinio bakalaureato diplomo programos 

koordinatorę R.Tamošiūnienę  mailto:rima.tamosiuniene@didzdvaris.lt tel. 841 525658 

 

 

SUDERINTA 
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