
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ SĄLYGOS

 Mokiniai priimami į „Lietavos“ pagrindinę mokyklą vadovaujantis Jonavos miesto

savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis Jonavos miesto savivaldybės

tarybos mokyklai priskirtoje teritorijoje.

 Mokiniai į mokyklą priimami pateikiant prašymą ir dokumentą apie mokymosi

pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.

 Mokinys, nebaigęs pradinio, pagrindinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs

mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi

pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 Specialiųjų poreikių vaikai į mokyklą priimami pateikus pedagoginės – psichologinės

tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus.

 Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais

metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, jeigu jis yra pakankamai šiai programai

subrendęs).

 Priimamų mokytis pagal pradinio ugdymo programą vaikų tėvai (globėjai) mokyklos

direktoriui privalo pateikti nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą.

 Tėvai (globėjai), leidžiantys vaiką į mokyklą nuo šešerių metų, mokyklos direktoriui privalo

pateikti ir brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją.

 Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai, pateikę mokyklos direktoriui

pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

 Asmuo, baigęs individualizuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui

pažymą apie individualizuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis

pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą.

 Mokinių ugdymosi tęstinumą užtikrina Jonavos miesto savivaldybės administracijos kultūros

ir švietimo departamento švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu priskirtos bendrojo

lavinimo mokyklos. Kitas mokyklas mokiniai renkasi esant laisvų vietų klasėse.

 Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio  ar pagrindinio ugdymo programas įforminamas

mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio (arba kliento, atstovaujančio vaiko

interesus) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

 Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas.

Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas – lieka mokykloje.



 Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).

 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

 Mokiniai po pamokų mokykloje gali lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus, dalyvauti

vaikų socializacijos programose. Šios paslaugos yra nemokamos.

 Informacija apie mokyklą teikiama mokyklos raštinėje arba telefonu (8 349) 51961.

Atsakingas asmuo – sekretorė-raštvedė Viktorija Serebriakova.

 Su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti mokyklos raštinėje

kiekvieną darbo dieną 8.00–16.30 val. adresu Fabriko g. 10. Mokyklos internetinės svetainės

adresas http://www.lietavos.jonava.lm.lt/

 Detalus vietovės, kurioje yra mokykla, planas: Jonavos "Lietavos" pagrindinė mokykla


