Mokinių priėmimas į Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnaziją
2018 – 2019 mokslo metai
● Mokiniai į gimnaziją priimami, vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
● Prašymai pildomi tik internetu per e. sistemą.
● Internetu užpildytus prašymus gauna prašyme nurodytos mokyklos, kurios vykdo priėmimą.
● Prašymai teikiami nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
● Prašymai nagrinėjami 2018 m. birželio 1-30 d.
● Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius
dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip
gegužės 31 d.
● Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą ir pateiktus
dokumentus priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir gimnazijos direktorius.
● Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu e.
sistemoje (duomenys atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos
Gyventojų registro duomenis).
● Pirmiausia priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
● Mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal suminį pirmumo
kriterijų taškų skaičių:
Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas
miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia,
kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo

2 taškai

sprendimu apribotos tėvystės teisės); įvaikinti vaikai;
vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikai
Vaikai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją
pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama
atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos

2 taškai

pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar
kitos įstaigos išduotas dokumentas)
Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai,
kurie priimami kartu
Daugiavaikių šeimų vaikai
Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir įseserės)
prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi

2 taškai
1 taškas
1 taškas

mūsų gimnazijoje
Mokiniams, kurių vieno iš tėvų ir paties vaiko deklaruotas
gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje

2 taškai

aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų
Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir

Minimali vertė – 0,5 taško

konkursų dalyviai;
Mokiniai, lankantys neformaliojo (meninės ir (ar)

Maksimali vertė – 2 taškai
0,5 taško – mokiniui, lankančiam

mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas

neformaliojo švietimo įstaigą

