VŠĮ VILNIAUS PRIVAČIOS GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO 2019–2020 M. M. Į 5-Ą KLASĘ
NUOSTATAI
I. Bendroji dalis
1. Priėmimo į gimnaziją tvarką nustato gimnazijos steigėjas, remdamasis LR švietimo įstatymo
nustatytais priėmimo į atitinkamas programas reikalavimais ir švietimo ir mokslo ministro
patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais.
2. Esant didesniam pageidaujančių mokytis mokinių skaičiui negu gimnazija gali priimti, mokiniai
atrenkami konkurso būdu pagal gebėjimų ir žinių patikrinimo užduočių (stojamųjų egzaminų)
rezultatus.
3. Žinių patikrinimas atliekamas raštu. Tikrinamos lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos
žinios.
4. Gerbiant asmens privatumą, rezultatai skelbiami individualiai.
5. Testų rezultatai nekomentuojami, nerodomi, nekopijuojami ir neišduodami.
6. Informacija teikiama:
●
tel. 869854816
●
el. paštu rasa@gimnazija.lt
.
II. Organizacinė dalis
7. Priėmimo vykdymo etapai:
Etapai
7.1. atvirų durų
vakaras

Datos ir laikas

Pastabos

Balandžio 11 d. 17.30 val.
Būtina išankstinė registracija

Pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi
ugdymo principai, ugdymo turinio ir proceso
savitumai bei priėmimo tvarka

https://goo.gl/forms/C3UcMzLS69iHwJJC2

7.2. prašymų laikyti
stojamuosius
egzaminus
pateikimas

Iki gegužės 17 d.
17.00 val.
Prašymo forma

Užpildytą nurodytos formos prašymą siųsti
el.paštu rasa@gimnazija.lt

7.3. testavimo
mokestis

Iki gegužės 17 d.
17.00 val.

Už mokinių žinių patikrinimo testų rengimą,
tikrinimą ir kanceliarines išlaidas renkama 50
Eur įmoka. Mokestis mokamas finansinio
pavedimo būdu į gimnazijos sąskaitą Nr.
LT86 7044 0600 0033 5334, AB SEB
bankas, banko kodas 70440. Pervedant
pinigus, paskirties laukelyje būtina įrašyti

„Testavimo į 5 klasę mokestis“, nurodyti
mokinio vardą ir pavardę
Pastaba. Pasirašiusiems ugdymo sutartį su gimnazija
ši įmoka įskaičiuojama į metinį mokestį .

7.4. stojamieji
egzaminai

Gegužės 21 d. 13.00 – 16.00 val.

7.5. psichologinis
gebėjimų testas

Gegužės 6 – 24 d.

Pagal atskirą registraciją

7.6. skelbiami
Iki birželio 7 d. 15.00 val.
egzaminų rezultatai
ir informacija apie
įstojimą / neįstojimą

Rezultatai skelbiami individualiai telefonu
arba el.paštu, nurodytu registruojantis

7.7. pasirašomos
mokymo(si)
sutartys ir
pateikiami
reikalingi
dokumentai

Iki birželio 21 d.

Reikalingi dokumentai:
1.Vaiko gimimo liudijimo kopija arba kita
vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento
kopija
2.Dvi nuotraukos dokumentams
3.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 0271/a)
4. Pradinį išsilavinimą liudijantis
dokumentas
5. NMPP mokinio ataskaita (jei mokykla
dalyvavo patikrinime)

7.8. avansinis
mokestis

Iki birželio 21 d.

Mokamas avansinį 550 EUR mokestis.
Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą
Nr. LT86 7044 0600 0033 5334, AB SEB
bankas, banko kodas 70440. Mokėjimo
paskirtyje būtina nurodyti: „Avansinis
mokestis į 5 klasę“, mokinio vardą ir
pavardę. Šis mokestis įskaičiuojamas į metinį
ugdymo mokestį.
_____________________________________

