
INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO 

MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS 

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į 

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo 

aprašas): https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-

mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf. 

Priėmimo aprašo svarbiausi pakeitimai: 

 patikslinta prioriteto "broliai/seserys" sąlyga: pagrindinis (masiškiausias) priėmimas į 

mokyklas kitiems mokslo metams vykdomas nesibaigus einamiesiems mokslo metams ir 

baigiamųjų klasių mokiniai (broliai/seserys) nuo rugsėjo 1 d. mokyklose nebesimokys. Pakeistas 

Priėmimo aprašo 25 punktas ir 23.1.3, 26.1, 26.4, 45.2.4 papunkčiai, kuriuose nustatoma, kad 

prioritetinis priėmimas bus teikiamas tik tuo atveju, jeigu broliai/seserys mokysis tose pačiose 

mokyklose prašymuose nurodytais pageidaujamais priimti mokslo metais;  

 nustatomas vienas pagrindinio priėmimo vykdymo etapas (Priėmimo aprašo 12, 35, 49, 

50 punktai). Šiemet prašymų registracija stabdoma gegužės 6 d., Sistema bus užrakinta, kadangi iki 

gegužės 31 d. bus vykdomas automatinis priėmimas;  

 griežtinamos sąlygos dėl priimamų asmenų faktinių gyvenamųjų vietų patikros 
(Priėmimo aprašo 23.4, 23.5 papunkčiai), siekiant sumažinti nesąžiningų (apgaulingų) registracijų 

skaičių ir siekiant, kad į artimiausias savo gyvenamai vietai mokyklas patektų kuo daugiau 

klaipėdiečių, o kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys pretenduotų tik į mokyklas, 

kuriose lieka laisvų vietų;  

 iki 10 kalendorinių dienų trumpinamas terminas, per kurį priimti asmenys į mokyklas 

turi pateikti priėmimo dokumentus ir nustatomos galimybės dėl objektyvių priežasčių minėtus 

dokumentus pateikti kitu (sutartu) laiku (Priėmimo aprašo 53 punktas). 

 

Mokykloms priskirtų aptarnaujamų teritorijų svarbiausi pakeitimai: 

 kelioms mokykloms priskiriamos tos pačios gatvės, todėl pasirinkus tas mokyklas visais 

atvejais bus skaičiuojami teritoriniai balai Priėmimo apraše nustatyta tvarka:  

         1) Dragūnų ir Žolynų g. priskiriamos kaip teritorinės „Verdenės“ ir Vitės 

progimnazijoms. 

 

Prašymai mokytis 2020-2021 mokslo metais pradedami registruoti tokiais terminais, 

patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr. AD1-83, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 

interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“: 

 kovo 2 d. 10 val. į 1 klases; 

 kovo 5 d. 10 val. į 5 klases; 

 kovo 9 d. 10 val. į likusias klases. 

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti 

mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio 

lygmens ugdymo programą (iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę).  

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos 

Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos. Šalies gyventojai, 

neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) 
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dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai 

(Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas 

aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje 

ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Savivaldybės 

administracijoje.  

Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis Savivaldybės mokyklose, ir neturintys prisijungimų 

prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės), teikia rašytinius prašymus 

Savivaldybės administracijai (Liepų g. 11, Klaipėda). Kartu pateikia galiojančių asmens dokumentų 

(paso, Šengeno arba Nacionalinės vizų  ir/arba leidimų gyventi/dirbti/mokytis Lietuvos 

Respublikoje) kopijas. Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas 

aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje 

ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Savivaldybės 

administracijoje. 

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, taip pat kaip ir klaipėdiečiai, prašymus 

turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 Savivaldybės 

mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų 

laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis. 

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo vykdymo pradžios, 

kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, 

pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos 

pagrindu, vykdomas 2020 m. gegužės 6–31 d. 

Priėmimo į mokyklas organizavimo ir vykdymo, prašymų registravimo klausimais 
asmenis gali konsultuoti mokyklų, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atsakingi 

darbuotojai. Jų kontaktai skelbiami Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Priėmimas į 

mokyklas / Priėmimo dokumentai. Konsultantai“. 

                                                                                                                                                                

             Savivaldybės administracija, 2020-02-25  

 


