
 

 
ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS  

DIREKTORIUS  

 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL  ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO 

REGLAMENTO TVIRTINIMO 

 

2020 m. liepos 27  d. Nr. V1-82 

Baltoji Vokė 

 

 

Vadovaudamasi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d.  

sprendimu Nr. T-410 ,,Dėl mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punkto vykdymu,  

1. S u d a r a u  mokinių priėmimo į Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos 

gimnaziją 2020-2021šios sudėties komisiją: 

1. Valentina Bartoševič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė; 

2. Česlava Orlovska, pradinių klasių mokytoja – pirmininkės pavaduotoja; 

3. Janina Bukina, pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių MG pirmininkė – 

komisijos sekretorė; 

4. Leonarda Markelevič, pradinių klasių mokytoja – komisijos nerė; 

5. Renata Nanartovič, socialinis pedagogas – komisijos narė. 

2. T v i r t i n u  Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos Mokinių 

priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentą (pridedama). 

 

                

Direktorė                                                                                                                     Miroslava Šostak  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Šalčininkų r. Baltosios Vokės  

Elizos Ožeškovos gimnazijos 

Direktoriaus 

2020 m. liepos 27 d. 

įsakymu Nr. V1-82 

           

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS 

OŽEŠKOVOS GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių priėmimo į Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnaziją (toliau – 

gimnazija)  komisijos darbo reglamentas  (toliau – darbo reglamentas) reglamentuoja mokinių 

priėmimą į gimnaziją, mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.  

2. Priimdamos mokinius gimnazija Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

birželio 26 d.  sprendimu Nr. T-410 ,,Dėl mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“  ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių 

skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus mokslo metams nustatymo. 

3. Mokinių priėmimo komisijos (toliau – Priėmimo komisija) darbo reglamentas nustato 

komisijos funkcijas, veiklos principus, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.  

4. Priėmimo komisija atsiskaito Gimnazijos direktoriui. 

 

II  SKYRIUS 

KOMISIJOS SUDARYMAS 

 

5. Priėmimo komisiją sudaro 5 nariai. 

6. Priėmimo komisijos sudėtį tvirtina gimnazijos direktorius. 

7. Priėmimo komisijos nariais gali būti direktoriaus pavaduotojas ugdymui, MG grupių 

pirmininkai, mokytojai, pagalbos specialistai. 

8. Priėmimo komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas arba, jam nesant, 

pirmininko pavaduotojas. 

 

III SKYRIUS 

KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 

9. Priėmimo komisija savo darbe bei sprendimų priėmime vadovaujasi principais: 

lygiateisiškumas, skaidrumas, objektyvumas, nešališkumas.  

10. priėmimo komisija atlieka šias funkcijas:  

10.1. koordinuoja mokinių priėmimą į gimnaziją;  

10.2. prižiūri priimamų mokytis asmenų sąrašų sudarymą vadovaujantis Aprašu ir kitais 

priėmimą į mokyklas reglamentuojančias teisės aktais;  

10.3. atsako už visos reikiamos informacijos apie asmenų priėmimą viešą paskelbimą 

gimnazijos interneto svetainėje;  

10.4. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų priėmimo į gimnaziją klausimais. 

11. priėmimo komisija turi teisę: 

11.1. siūlyti gimnazijos direktoriui priimti (nepriimti) mokinius į gimnaziją;  



11.2. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą 

komisijos sprendimams priimti;  

11.3. gauti informaciją apie visus pageidaujančius mokytis gimnazijoje mokinių prašymus 

ir jų pateiktus dokumentus.  

 

IV SKYRIUS 

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 

 

 

12.  Priėmimo komisijos veiklos forma yra posėdžiai.  

13. Priėmimo komisijos posėdžiai organizuojami nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.  pagal 

poreikį. 

14. Priėmimo komisijos posėdžius kviečia, jų vietą, laiką nustato ir jiems pirmininkauja 

Priėmimo komisijos pirmininkas, jam nesant – kitas komisijos narys. Posėdis laikomas 

įvykusiu, kai dalyvauja 2/3 narių. 

15. Priėmimo komisijos pirmininkas: 

15.1. vadovauja Priėmimo komisijos veiklai ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą; 

15.2. pasirašo Priėmimo komisijos sprendimus, kitus su Priėmimo komisijos veiklą 

susijusius dokumentus; 

15.3. atstovauja Priėmimo komisijai suinteresuotose institucijose svarstant mokinių 

priėmimo į gimnaziją klausimus; 

15.4. paveda Priėmimo komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją dėl 

svarstomų klausimų. 

16. Visi Priėmimo komisijos sprendimai priimami balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po 

lygiai, lemia Priėmimo komisijos pirmininko balsas. 

17. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie Priėmimo komisijos priimtus sprendimus yra 

informuojami.  

18. Pasirašytas Priėmimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus protokolas teikiamas 

gimnazijos direktoriui. 

19. Priėmimo komisija, vykdydama pavestas funkcijas, turi teisę: 

19.1. esant reikalui į posėdžius kviesti suinteresuotus asmenis, tėvus (globėjus, rūpintojus), 

mokinius; 

19.2. teikti gimnazijos direktoriui keisti ar papildyti šį reglamentą. 

20. Visi Priėmimo komisijos dokumentai saugomi gimnazijos raštinėje. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Šis reglamentas tvirtinamas, keičiamas, ir papildomas gimnazijos direktoriaus įsakymu.  

 

 

_________________________________ 


