
                  MOKINIŲ  PRIĖMIMAS Į PIRMĄ – KETVIRTĄ KAZLŲ RŪDOS 
           KAZIO GRINIAUS  GIMNAZIJOS KLASĘ 2012/2013 MOKSLO METAIS 

 
 

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu 2012 m. kovo 28 d. 
Nr. TS IV (15) – 1458  „Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija vykdo priėmimą į pirmą – 
ketvirtą  gimnazijos klasę 2012/2013 mokslo metais. 
 
 
1. Priėmimo tvarka į pirmą – antrą gimnazijos klasę: 
 
1. Asmuo, pageidaujantis mokytis pirmoje – antroje gimnazijos klasėje, gimnazijos direktoriui 
pateikia: 

o prašymą ir  vieno iš tėvų (globėjų)  raštišką sutikimą; 
o nustatytos formos pažymėjimo, apie pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies 

baigimą, originalą; 
o asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
o vaiko sveikatos pažymėjimą; 
o vieną nuotrauką 3x4. 

 
2. Pirmumo tvarka priimami:        

o asmenys, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus. Pasiekimų vidurkis skaičiuojamas iš 
dešimties mokomųjų dalykų (lietuvių kalba, matematika, pirmoji užsienio kalba, antroji 
užsienio kalba, istorija, pilietiškumo pagrindai, geografija, fizika, chemija,  biologija);  

 
o į laisvas  vietas  pirmumo tvarka priimami našlaičiai, specialiųjų poreikių vaikai, vaikai, 

kurių broliai, seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje, darbuotojų vaikai; 
 

o specialiųjų poreikių mokiniai priimami mokytis, jei tam yra tinkamos sąlygos, abipusiu 
susitarimu. 

 
3. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas sutartimi. 
 
2. Priėmimo tvarka į trečią – ketvirtą gimnazijos klasę: 
 
1.Asmuo, pageidaujantis mokytis trečioje - ketvirtoje gimnazijos klasėje ir įgyti vidurinį 
išsilavinimą,   gimnazijos direktoriui pateikia:  

o prašymą;  
o įgyto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalą);  
o asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
o vaiko sveikatos  pažymėjimą;  
o vieną nuotrauką 3x4; 
o paties mokinio užpildytą individualų ugdymo planą. 
 

2. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas sutartimi. 
 
 
 
 
 
 



3. Bendra informacija: 
 
 Dokumentai priimami ir registruojami gimnazijos raštinėje nuo birželio 11 d. iki 
rugpjūčio 31 d.  įskaitytinai. 
 
Raštinės darbo laikas nuo 9 – 12 val. ir nuo 13 – 16 val. 
 
 Projektas dėl pirmų gimnazijos klasių  mokinių paskirstymo į klases skelbiamas 
birželio 29 d. gimnazijos I aukšto foje skelbimų lentoje. 
 
  
Papildoma informacija: 
 
 Modulių  projektų, neformaliojo švietimo (būrelių) pasiūla 2012/2013 m.m  ir visa kita 

informacija  skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje (www.kaziogriniausgimnazija.lt) 
           1 – 2 klasių mokiniai gali rinktis tik vieną modulį ar projektą, ar pasirenkamąjį dalyką.  
           Neformaliojo švietimo (būrelių) pasirinkimas neribojimas. 
 
 Pirmų gimnazijos  klasių mokiniai lietuvių kalbos ir matematikos mokymui perskirstomi į 

laikinas mobilias grupes  pagal pasiekimų lygmenį (metinius įvertinimus), paliekant  
galimybę kiekvieno pusmečio pabaigoje keisti mobilią grupę.  

      Išsamesnė informaciją teikiama dokumentų priėmimo metu. 
 
 Gimnazistų mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.  

 
 Nuo rugsėjo pirmos dienos gimnazijoje įvedamos uniformos. 
      Būsimų pirmų gimnazijos klasių mokiniams uniformų primatavimas vyks birželio 20   
      dieną nuo 9. 00 val. ryto.  
      Pradinis įnašas 50 Lt.  Mergaitėms uniformos kaina apie 280 Lt, berniukams  - 200 Lt. 

 
 
 Priėmimo į gimnaziją prašymo forma pridėta kitame dokumente. 

 
 
 
 

                  Labai laukiame naujų mokinių! 
 

http://www.kaziogriniausgimnazija.lt/

