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KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS
MOKINIV PRIEMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS I{UOSTATOS

1. Mokiniq priemimas i Kauno r. Raudondvario gimnazij4 (oliau - gimnazija) organizuojamas
vador"aujantis ..Mokiniq priemirno i Kauno rajono savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos
apraSll", patriirlintu Kauno rajono savivaldybes tarybos 2013 m. gruodZio 19 d. sprendimu
Nr. TS-493 (2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr, TS-20 nauja redakcija).

2. Kar-rno r. Raudondvario gimnazijos mokiniq priemimo komisijos (toliau - komisija) darbo
reglamentas (toliau - reglamentas) nustato komisijos flunkcijas, veiklos principus, sudeti ir darbo
or-9an i zavi mo tr.,ark4.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

3. Komisijos sudeti, kuri4 sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai, ir jos darbo reglament4
isakvn.ru tvirtina gimnazijos direktorius,

4. Komisijos darbas grindZiamas kolegialiu klausimq svarstymu, teisdtumo, objektyvumo ir
neSali Skumo principais.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISES IR ATSAKOMYBE

5. Komisiia atlieka Sias funkcijas:

-5,l. koorclinuoja ntokiniq priernimq i gimnazij4;
5.2. teikia gimnazijos direktoriui rekomendacijas del atskirq klasiq komplektavimo;
5 .3 . stebi, ar gimnazij os interneto svetainej e ir kitose laikmenose viesai skelbiama visa reikiama

infblmacijq apie asmenq priemim4.

5.4. konsultuoja teruus (globejus, rlpintojus) vaikq priemimo I gimnazrj4 klausimais;
5.5. bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis (gimnazijos taryba, mokytojq

tarl'ba. mokiniq savivalda) ar kitais suinteresuotais asmenimis mokiniq priemimo i gimnazij4
klaLrsirlais.

6. Kornisija turi leisE:

6.1. rehomenduoti gimnazijos direktoriui priimti (nepriimti) mokinius i mokykl4;
6.2. gauti iS valstybes ir savivaldybes institucijq ar istaigq informacij4, reikaling4 komisijos

sprendimams priimti;
6.3 ' kviesti i posedZius ar pasitarimus kitus suinteresuotus asmenis ar institucijq atstovus. tevus

(globejr-is. rflpintojus). vaikus;
6.4. gauti inlbrmacijq apie r.'isus pageidaujandius mokytis gimnazijoje mokiniq prasymus ir jq

pateiktus dokuntentus;

6.5. komisija yra atsakinga prieS gimnazijos direktoriq.



IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMU PRIEMIMAS

7. Komisijos veiklos forma yra posedZiai. Kornisijos posedis laikomas teisetu, jeigu jame
dal,vvauja claugiau kaip puse komisijos nariq. Komisijos sprendirnai priimami atviru balsavimu,
paprasta posedlje dal,vvaujandiq komisijos nariq balsq dauguma. Kiekvienas komisijos narys turi po
vien4 bais4. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

8. Komisijos posedZiai organizuojami esant poreikiui.
9. Komisijos posedZius kviedia, jq viet4 ir laik4 nustato, jiems pirmininkauja komisijos

pinnininkas" o jam nesant - komisijos pirmininko pavaduotojas ar kitas komisijos narys.
I 0. Komisijos pirmininkas:
10. 1. r,adovauja komisijos darbui ir atsako uL jai pavestq funkcijq atlikim4;
10.2. priima sprendirn4 del papildomos informacijos pateikimo i5 praSymo teikejo;
10.3 paveda komisijos nariams pagal jrlkompetencij4 surinkti informacij4, b[tin4 svarstomam

klaLrsimui nagrineti.

10.4. prireikus kreipiasi teisines ar kitos pagalbos I gimnazijos direktoriq;
10.5. atsako uZ priimtq sprendimq skaidrum4 bei pateiktos informacijos teisingum4;
10.6. pasiraSo komisijos posedZio protoko14;

10.7. atstovauja komisijai svarstant mokiniq priemimo lgimnazij4 klausimus arba paveda
atsto\"auti kitam komisijos nariui.

1 1. Komisijos sekretorius:
1 1.1. rengia komisijos posedZiq medZiag4 (darbotvarkes, protokoliniq nutarimq projektus, kit4

medZiag4);

I 1.2. sr"rtvarkyt4 komisijos dokumentacij4 atiduoda gimnazijos archyvui.
13, Komisijos nariai:
13.1. nagrineja asmenq pra5ymr.rs mokytis;
13.2. nustato priemimo mokytis pagal pagrindinio. vidurinio ugdymo programas kriterijus:
13.3. sudaro ,oriniiq mokytis asmenq suvesting pa$al kriterijus;
13.4. iSsiskyrlrs nuomonems del mokiniq priemimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant;
13.5. ne veliau kaip per tris darbo dienas nuo priemimo komisijos kiekvieno posedZio sudaro

ki,'ieciamq mok_vtis mokiniq s4r-a54;

13.6. informuoja asmenis, kuriq pra5ymai nebuvo patenkinti, nurodo pra5ymq netenkinirno
prieZastis;

13.1 . kornisijos nariai neturi teises pasinaudoti ar atskleisti tretiesiems asmenims
konfldencialios ar su asmens duomenimis susijusios informacijos, igytos jiems dirbant komisijoje.

14. Mokiniq skirstymo i klases principai:
I4.1. mokinitl skaidius klaseje;

121.2. praSymq padavimo f konkrediE klasg data;
1,1.3. broliai ir seserys;

121.4. mergaidiq ir berniurkq skaidius klaseje:
i4.5. specialiqlq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq skaidius klaseje.
i4'6. mokiniai. ateinantys mokytis i 5 klases i5 Raudondvario Aneles ir Augustino Kriauzq

pradines mokyklos, lieka mokytis toje padioje klaseje, jeigu nera kito tevq (globejq, rupintojq)
pargeidar imo ar kitq priezasdiq. del kuriq mokinys skiriamas 1 kit4 klasg.

15. Svarstant konkretaus vaiko priemimo (nepriemimo) igimnazij4 klausim4, I komisijos
posedi ar pasitarim4 gali bfrti kviediami vaiko tevai (globejai, r[pintojai) irlar vaikas.

16. Komisijos pirmininko sprendimu posedl,je gali dalyvauti kiti kviestiniai asmenys,



17' Komisijos posedZiai vyksta Kauno r. Raudondvario gimnazrloje, Komisijos posedZiq
grafikas tvirtinamas atskiru direktoriaus isakymu.

V. KOMISIJOS NUTARIMU IFORMINIMAS

18. Komisijos posedZiai protokoluojami. Protokole nurodoma posedZio data, protokolo eiles
numeris, posedZio dalyviai, svarstomq klausimq pavadinimai ir priimti nutarimai. Protokolas turi bfiti
parengtas ne veliau kaip per 3 darbo dienas po posedZio. Protokol4 pasira5o komisijos pirmininkas,
o jeigu komisijos pirmininko nera -jo paskirtas posedZiui pirmininkavgs komisijos narys.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Gimnazijos direktorius isakymu tvirtina i gimnazij4 priimtqjq asmenq s4raSus" sprendZia
priemimo metu iSkilusius klausimus.

20. Mokiniai ir tevai (globejai, r[pintojai) apie komisijos priimtus sprendimus informuojami
pateiktu el. paStu arba telefonu.

21' Komisijos veiklos dokumentai saugomi Kauno r. Raudondvario gimnazrjoje Lietuvos
Respublikos arch1,.r,q istatl mo ltustah ta tvarka.

22. Komisijos sudetis ir jos darbo reglamentas vieSinami gimnazijos intemeto svetaineje
\\l^,w,IAgd-QUdl:aUS.-lm,I


