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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės 

bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ bei Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu  Nr. ISAK-556 „Dėl 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Plungės 

rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti pridedamus: 

1.1. Mokinių  priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašą (1 priedas); 

1.2. Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijas (2 

priedas). 

2. Pripažinti netekusiais galios Plungės rajono savivaldybės tarybos:  

2. 1.  2014 m. gegužės 29 d.  sprendimą Nr. T1-128 „Dėl Mokinių priėmimo į Plungės 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir  mokyklų aptarnavimo teritorijų 

patvirtinimo“; 

2. 2.  2014 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T1-157 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-128 „Dėl Mokinių priėmimo į Plungės rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir mokyklų aptarnavimo teritorijų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

  

Savivaldybės meras        Audrius Klišonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T1-60 Dėl mokyku. apt. teritor..doc 

2 

Plungės rajono savivaldybės 

                                                                                                tarybos 2015 m. kovo 26 d.                  

                                              sprendimo Nr.T1-60  

                         1 priedas 

  
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 

 
                                      I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas. 

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis šiais teisės aktais: 

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklų patvirtinimo“;             

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu  

Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo 

Nr. V-766 redakcija) patvirtintu  Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašu;          

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 

ISAK – 1800 „Dėl Užsieniečių  ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir 

dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir 

išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą 

bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“; 

2.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 

V.-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

 

II. PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO 

PROGRAMAS KRITERIJAI 

 

3. Į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami asmenys: 

3.1. toje mokykloje lankę priešmokyklinio ugdymo grupę, baigę pradinio ugdymo 

programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį; 

3.2. gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; 

3.3. našlaičiai bei vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus; 

3.4. vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu mokosi toje mokykloje; 

3.5. vaikai, kurių tėvai prašymo pateikimo metu dirba toje mokykloje. 

4.  Į  laisvas vietas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas  priimami 

asmenys, gyvenantys Plungės rajono savivaldybės kitai mokyklai priskirtoje aptarnavimo 

teritorijoje, tik suderinus su Švietimo skyriumi. 

5. Asmenys, gyvenantys kitoje savivaldybėje, mokytis pagal pradinio ir pagrindinio   

ugdymo programas priimami tuo atveju, jei yra laisvų vietų.  

6. Į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, kuriose vykdoma vidurinio ugdymo 

programa, pirmumo teise priimami mokiniai iš Plungės rajono  savivaldybės teritorijos. Bendrojo 

ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Jei norinčiųjų 

yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys: 
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6.1. atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį;  

6.2. atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar 

kitus mokymosi pasiekimų vertinimus). 

7. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jos aptarnavimo 

teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, suderinus su Švietimo skyriumi, jis priimamas į klasę išimties 

tvarka, didinant nustatytą mokinių maksimalų skaičių ne daugiau kaip 2, arba  nusiunčiamas į 

artimiausią tą pačią programą vykdančią mokyklą. 

8. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti 

Lietuvos Respublikoje, vaikai bei suaugusieji, nemokantys lietuvių kalbos, į bendrojo lavinimo 

mokyklas  mokytis priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 

m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo 

išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

9. Klasės komplektuojamos pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą  

Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir mokinių skaičių pagal vykdomas programas. 

10. Priešmokyklinio ugdymo grupės mokykloje-darželyje, pradinio ugdymo skyriuje, 

pradinėje, pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje komplektuojamos tik esant  10 mokinių (gali būti 

ir mažiau, bet ne mažiau negu 5 mokiniai, jei mokyklai užtenka  mokinio krepšelio lėšų).             

11. Bendrojo ugdymo klasės mokykloje komplektuojamos vadovaujantis šiais kriterijais: 

11.1. Mokyklos – darželio, pradinės, pagrindinės, gimnazijos, Suaugusiųjų švietimo centro  

bendrojo lavinimo klasėse mokinių turi būti ne daugiau kaip:  

11.1.1. 24, jeigu mokoma pagal pradinio ugdymo programą; 

11.1.2. 30, jeigu mokoma pagal pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo programą; 

11.1.3. 40, jeigu mokoma pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo 

programą; 

11.1.4. 16 - jaunimo klasėms. 

11.2. Vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas dviem tos 

klasės mokiniams. Atitinkamai gali būti mažinamas didžiausias nustatytas mokinių skaičius klasėje. 

Bendrojo ugdymo klasėje, jungtinėje klasėje gali būti ne daugiau kaip 3 mokiniai, dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (skaičius taikomas 

sudaromoms naujoms klasėms, jungtinėms klasėms). 

12. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo 

programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. 

13. Bendrojo ugdymo klasės jungiamos mokytis vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintais Klasių, jungtinių klasių bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose 

sudarymo mokslo metų pradžioje kriterijų sąrašu ir Klasių, jungtinių klasių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams sudarymo bendrojo ugdymo mokyklose mokslo metų pradžioje 

kriterijų sąrašu. 

14. Mokyklos-darželio, pradinės, pagrindinės, gimnazijos, Suaugusiųjų švietimo centro 

bendrojo ugdymo klasių komplektuose pagal ugdymo programas mokinių skaičiaus vidurkis turi 

būti ne mažesnis kaip nurodyta  patvirtintoje  Mokinio krepšelio lėšų  apskaičiavimo ir paskirstymo 

metodikoje. 

15. Jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ar nesudaro patvirtinto klasių 

skaičiaus, klasių skaičius mažinamas. Mokiniai ir jų tėvai informuojami apie galimą klasių 

sujungimą dėl mažo mokinių skaičiaus iki rugpjūčio 1 d. 

16. Dokumentų priėmimas mokyklose pradedamas nuo balandžio 1 dienos ir baigiamas 

birželio 20 dieną  kartu su klasių komplektavimu. Pasibaigus klasių komplektavimui, į laisvas vietas 

dokumentai priimami iki rugsėjo 1 dienos. Plungės suaugusiųjų švietimo centre, pasikeitus mokinių 
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skaičiui, klasės gali būti perkomplektuojamos ir vėliau. Į Švietimo skyrių būsimų pirmokų sąrašai 

pristatomi iki birželio 1 dienos, o visų klasių skaičius nurodomas iki birželio 25 dienos. 

17. Į  Plungės „Saulės“ gimnaziją priimami: 

17.1. į 1g ir 2g klases  pirmiausiai priimamai mokiniai, gyvenantys tai mokyklai 

priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; jeigu yra laisvų vietų, priimami ir kiti mokiniai; 

17.2. į 3g ir 4g klases priimami visi mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijoje ir 

pateikę pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimus.   

18. Didvyčių mokyklos-darželio mokiniai priimami į „Babrungo“ pagrindinės mokyklos 

ketvirtąją  klasę. 

19. Vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos ir Prūsalių mokyklos-darželio 

ketvirtųjų  klasių mokiniai, jų tėvai (globėjai) mokyklą renkasi patys. 

20. Specialiųjų poreikių mokiniai, turintys judesio ir padėties sutrikimų, į 1-4 klases 

priimami Vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje, į 5-10 klases priimami  „Ryto“ 

pagrindinėje mokykloje. 

21. Į  Plungės specialiojo ugdymo centrą  priimami asmenys iš Plungės rajono ir kitų 

rajonų savivaldybių: 

21.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 

d. įsakymu Nr. ISAK-1019  patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, pateikę nurodytus  dokumentus ir 

Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių ugdymosi 

poreikių;  

21.2. autizmo spektrą turintys mokiniai, - pateikę Pedagoginės psichologinės tarnybos 

rekomendacijas bei  tėvų prašymus.   

22. Mokyklos, neturinčios 9 ir 10 klasėse po 10 mokinių, klasių nekomplektuoja. Šių 

klasių mokiniai nusiunčiami mokytis pagal gyvenamąją vietą į artimiausias mokyklas, kuriose yra 

mokoma pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. 

23. Į Plungės suaugusiųjų švietimo centrą priimami asmenys: 

23.1. sulaukę 18 metų; 

23.2. anksčiau nutraukę nuoseklųjį mokymąsi ir nusprendę vėl mokytis toliau; 

23.3. siekiantys pakartotinai mokytis kai kurių pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

programos dalykų, kurių nebuvo ugdymo programose ar individualiame ugdymo plane asmeniui 

mokantis; 

23.4. siekiantys likviduoti ugdymo programų dalykų įsiskolinimus; 

23.5. įgiję pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantys mokytis dalykų ar dalykų 

modulių pakartotinai. 

24. Asmenys, anksčiau nutraukę nuoseklųjį mokymąsi ir nusprendę vėl mokytis toliau, 

pateikę atitinkamus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, priimami mokytis pagal  pradinio, 

pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas. 

25. Į Suaugusiųjų švietimo centro  Jaunimo mokyklos skyriaus  8-10 klases priimami 

asmenys iki 16 metų, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi 

sunkumų, linkę į praktinę veiklą ir (ar) niekur nesimokantys. 

26. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai  

įvertinus jo mokymosi pasiekimus. 

27. Savivaldybė nevykdo mokinių vežiojimo iš Plungės į kaimo mokyklas. Ypatingu 

atveju mokiniai gali būti vežami iš miesto į kaimo mokyklas tik suderinus su Švietimo skyriumi, 

tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, nurodžius svarbias jų vežiojimo priežastis ir 

užtikrinus  vaikų saugumą. 
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III. PRIĖMIMAS MOKYTIS 

 

28. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia prašymą. Prašymą už 

vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-17 metų - vaikas, turintis vieno iš tėvų 

(rūpintojų) raštišką sutikimą. 

               29. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

programą, išskyrus pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ar socialinių įgūdžių 

ugdymo programą, prie prašymo prideda dokumentą, patvirtinantį išsilavinimą 

30. Asmuo, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, pageidaujantis 

pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą  programą ar socialinių įgūdžių ugdymo 

programą, prie prašymo prideda atitinkamą mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą (ugdymo 

pasiekimų pažymėjimą arba pažymą). 

31. Asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio 

ugdymo programą kitoje mokykloje, mokyklos vadovui pateikia mokymosi pasiekimų pažymėjimą 

pasibaigus mokslo metams arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje  mokykloje mokslo 

metų eigoje. 

32.  Pagrindinės mokyklos ar gimnazijos mokiniai, baigę pradinio ar pagrindinio ugdymo 

programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens 

ugdymo programą toje pačioje pagrindinėje mokykloje ar gimnazijoje, mokyklos direktoriui 

pateikia tik prašymą. 

33. Neturintis mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento asmuo priimamas mokytis 

tik mokykloje nustačius jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems 

bendrosiose pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programose. 

34. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio 

ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį (toliau - tarptautinė 

bendrojo ugdymo programa),  priimamas mokytis bendra tvarka. Jo mokymosi laikotarpiu pagal 

tarptautinę bendrojo ugdymo programą rezultatai pripažįstami ir įskaitomi mokykloje.  

35. Asmuo, baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą ir neturintis mokymosi 

pasiekimų įteisinimo dokumentų, priimamas mokytis, kai mokykla nustato jo mokymosi pasiekimų 

atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose.  

36. Mokiniui, kuris bendrojo ugdymo programos dalį  laikinai mokėsi kitos šalies 

mokykloje pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą (dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo 

(judumo), mainų programoje), mokymosi laikotarpiu rezultatų pripažinimą, įskaitymą Lietuvoje 

numato ir vykdo mokykla. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų nesimokė, 

sudaromos sąlygos mokytis ir atsiskaityti.  

               37. Asmuo, turintis 18 metų, priimamas mokytis pagal suaugusiųjų (pradinio, pagrindinio, 

vidurinio) ugdymo programas. 16-17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis asmuo, kuriam laikinai 

atimta ar apribota laisvė, jo prašymu, gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų (pradinio, 

pagrindinio, vidurinio) ugdymo programas. 

38. Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam 

tais kalendoriniais metais  sueina 6 metai. Tėvai (globėjai),  pageidaujantys ugdyti vaiką pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai,  

nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo 

programos laiko, dėl vaiko brandumo įvertinimo iki birželio 1 d. pateikia prašymą Pedagoginės 

psichologinės tarnybos vadovui. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija ir, jei yra, 

kitų specialistų pažymos. 

39. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis 

pagal  pradinio ugdymo programą. Atskiru atveju vieno iš tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, gali būti priimamas vieneriais metais anksčiau, jeigu 

yra pakankamai subrendęs mokytis pagal šią programą.  
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40. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio 

ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinusi vaiko pasiekimus, nustato  

jų atitiktį pirmos klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams. 

41. Specialiųjų poreikių mokiniai, kuriems sukanka 7 metai, tėvams (globėjams) 

pageidaujant, Pedagoginei psichologinei tarnybai rekomenduojant, metus dar gali ugdytis 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tokius vaikus mokys ateinantis iš mokyklos pradinukų mokytojas. 

42. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį), išskyrus pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo 

individualizuotos programos pirmąją dalį), priimamas asmuo, įgijęs pradinį išsilavinimą ir pateikęs 

pradinio išsilavinimo pažymėjimą.  

43. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio 

ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį) priimamas asmuo, turintis specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl intelekto sutrikimo, iki 2011 m. liepos 1 d. baigęs adaptuotą pradinio ugdymo 

programą ar specialiąją pradinio ugdymo programą. Asmuo, atvykęs mokytis iš kitos mokyklos, 

mokyklos vadovui pateikia pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi 

pasiekimus. 

44. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos baigiamosios klasės mokinys, 

turintis visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu 

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis tik pagal socialinių įgūdžių 

ugdymo programą arba profesinio mokymo programas (jų modulius), skirtas asmenims, 

neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo, ir pritaikytas jų specialiesiems ugdymosi poreikiams. 

45. Tęsti mokymąsi kitoje mokykloje pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį 

(pagal pagrindinio ugdymo individualizuotos programos antrąją dalį) priimamas asmuo, pateikęs 

pažymėjimą, liudijantį, kad asmuo perkeltas į devintą (gimnazijos I) klasę. 

46. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, išskyrus socialinių įgūdžių 

ugdymo programą, priimamas asmuo, įgijęs pagrindinį išsilavinimą ar pripažintą išsilavinimą, 

prilygintą pagrindiniam išsilavinimui. Asmuo, atvykęs mokytis iš kitos mokyklos, mokyklos 

vadovui pateikia atitinkamą išsilavinimą patvirtinantį pažymėjimą: pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimą, septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio 

mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą arba 1993 ir 1994 m. išduotą pažymėjimą, 

baigus devintąją klasę. 

47. Pradėti mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą priimamas asmuo, turintis 

specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo 

programą (iki 2011 m. liepos 1 d.) arba pagrindinio ugdymo individualizuotą programą. Asmuo, 

atvykęs mokytis iš kitos mokyklos, mokyklos vadovui pateikia pradinio ugdymo pasiekimų 

pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus. 

48. Asmuo, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais įvertinimais, priimamas 

mokytis į tą klasę, į kurią yra perkeltas. 

49. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. 

50. Mokymosi sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu ir tos mokyklos 

mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma iki pirmos 

mokymosi dienos jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui. 

51. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo 

ir prašymo teikėjas. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų), 

veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro tik 

turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. 

52. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. Vienas 

mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius 

lieka mokykloje (segama į mokinio asmens bylą). 

53. Sudarius mokymo sutartį asmuo įregistruojamas Mokinių registre (į mokinių abėcėlinį 

žurnalą įrašomas automatiškai). Sudaroma mokinio byla. Į ją segama mokymo sutartis, mokinio ir 
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(ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos ir kita tikslinga, su mokinio ugdymu susijusi,  

informacija. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo byloje esantys dokumentai lieka mokykloje 

54. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą, mokyklai išsiunčiamos 

prašomų mokykloje esančių dokumentų kopijos ir (arba) pateikiama Dokumentų rengimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, 6 priede 

nustatyto pavyzdžio pažyma-dokumentas, kuriame įrašoma informacija apie mokinio mokymosi 

pasiekimus per tam tikrą ugdymo mokykloje laikotarpį (pvz., per mėnesį, trimestrą, pusmetį ar 

pan.). 

55. Mokykla, turinti mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą nutraukti mokymo sutartį 

ir gavusi mokyklos, kurioje mokinys, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikė prašymą tęsti mokymąsi, 

pranešimą apie mokinio atvykimą mokytis, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną  po mokymo 

sutarties nutraukimo išregistruoja mokinį iš Mokinių registro. 

56. Mokyklos vadovo įsakymu įforminama: mokinių paskirstymas į klases, mokinio 

laikinas išvykimas gydytis ir mokytis arba mokytis (dalyvauti mobilumo/judumo, mainų 

programoje) į kitos šalies mokyklą pagal tarptautinę programą. Mokymo sutartis laikinio išvykimo 

laikotarpiu nenutraukiama. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
57. Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pagal 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka skelbiama Plungės 

rajono savivaldybės interneto svetainėje.  

58. Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos Švietimo 

skyrius. 

___________________ 
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           Plungės rajono savivaldybės  

tarybos 2015  m. kovo 26 d.  

sprendimo Nr.T1-60  

 2 priedas 

   
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

APTARNAVIMO TERITORIJOS 

 

AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

A. Vaišvilos, Sukilėlių, E. Pliaterytės, I. Končiaus, Gandingos, Mozūrų, Smilties gatvės,     

V. Mačernio gatvės namai Nr.: 6, 8, 10, 12, 16, 21, 23, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 43A, 45, 45A, 47, 

49, 51, 52, 53, 57, 60, 61, 63, 65, 67, J. Tumo-Vaižganto gatvė nuo Nr. 38 ir nuo Nr. 19 iki A. Jucio 

gatvės sankryžos, I. Končiaus skg., V. Lingio g. 

 

                             „BABRUNGO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

Lentpjūvės, P. Genio, Kranto, S. Riaubos, P. Montvydo, Platelių, Margirio gatvės, Žemaitės 

alėja, Žemaitės, Antanavičių, Kranto, Blendžiavos, Brastos, Mišupės, Notės, Pietvės, Sruojos, 

Šarnelės, Beržoro, M. Oginskio, Tukumo, Dariaus ir Girėno gatvė nuo tilto iki gatvės pabaigos, 

Alanto, Žemaitės skg., M. Oginskio skg., Babrungo k., Truikių k. 

 

                         „SAULĖS“ GIMNAZIJA  (pagrindinio ugdymo antroji dalis) 

 

Stoties, Salantų, J. Biliūno, Palankės, Parko, Birutės, Žalioji, Z. Ivinskio, J. Kučinskio,         

J. Pabrėžos, Šlaito, Paprūdžio, Vytauto, Babrungo gatvės, Pramonės pr., J. Tumo-Vaižganto gatvė 

nuo Nr. 1 iki Nr. 47 ir nuo Nr. 2 iki Nr. 36, Parko alėja, Laisvės alėja, Birutės skg., Paprūdžio skg., 

Aronijų, Bebrų Kilpos, Gluosnių, Gėlių, Ročių gatvės, Serbentų skg., Tujų akligatvis, Tulpių gatvė, 

Vyšnių skg., Žilvičių g, Žilvičių skg. 

 

                    SENAMIESČIO MOKYKLA (pradinis ir pagrindinis ugdymas) 

 

Paupio, Vyšnių, S. Daukanto, Pievų, Kepyklos, Kęstaičių, M. Valančiaus, Vingio, 

Vandentiekio, Pušyno, Aguonų, Telšių, Minijos, Sodų, Turgaus, Aušros, Akacijų, Laisvės, M. K. 

Čiurlionio, Tiesos, Taikos, Ąžuolų, Kuršių, Paežerio, Ežero, Statybininkų, Žemaičių, Draugystės, 

Baltijos, Klevų, Liepų, Kaštonų, Medingėnų, Atžalyno, Rietavo, Kalniškių, Miškų, Ramunių, 

Lankos, Saulėtekio, Nausodžio, Šaltinio, Beržų, V. Zubovo, P. Pukio, Knygnešių, Vilties, Varpo, 

Sinagogų, Ryto gatvės, S. Nėries gatvė, S. Nėries skg., Dariaus ir Girėno gatvė iki tilto, Telšių skg., 

Senamiesčio aikštė, Babrungo seniūnijos Glaudžių, Jovaišiškės, Užlieknės, Jėrubaičių, Pakerų, 

Kaspariškės, Kapsūdžių kaimai. 

 

                                  „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

A. Jucio, Mendeno, Purienų, Vėjo, J. Žilevičiaus, K. Pabedinsko gatvės, V. Mačernio gatvės 

namai Nr.: 1, 3, 5, 5a, 7, 7A, 7B, 9, 11, 13, 25, 27, J. Tumo-Vaižganto gatvė nuo A. Jucio gatvės 

sankryžos, A. Jucio  skg., J. Žilevičiaus skg.,  Kapucinų, M. Pečkauskaitės,  Mažosios Lietuvos,   P. 

Juodišiaus, Šv. Vincento, P. Plechavičiaus, Noriškių g., Žaltakalnio g., Nausodžio seniūnijos  

Varkalių kaimo Beržų, Kanalo, Liepų, Mokyklos, Žalioji, Žemaičių gatvės. 
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VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS PRADINĖS MOKYKLOS 

„SAULĖS“ SKYRIUS (pradinis ugdymas) 

 

Stoties, Salantų, J. Biliūno, Palankės, Parko, Birutės, Žalioji, Z. Ivinskio, J. Kučinskio,         

J. Pabrėžos, Šlaito, Paprūdžio, Vytauto, Babrungo gatvės, Pramonės pr., J. Tumo-Vaižganto gatvė 

nuo Nr. 1 iki Nr. 47 ir nuo Nr. 2 iki Nr. 36, Parko alėja, Laisvės alėja, Birutės skg., Paprūdžio skg., 

Aronijų, Bebrų Kilpos, Gluosnių, Gėlių, Ročių gatvės, Serbentų skg., Tujų akligatvis, Tulpių gatvė, 

Vyšnių skg., Žilvičių g, Žilvičių skg. 

 

ALSĖDŽIŲ GIMNAZIJA (pradinis ir pagrindinis ugdymas) 

 

Alsėdžių miestelis, Alsėdžių seniūnijos Aleksių, Dišlių, Eivydų, Irkinių, Ylių, Jurgaičių, 

Krapštikių, Makščių, Pelenių, Skirpsčių, Šonių, Žvirblaičių kaimai ir mokiniai iš kitų rajono 

bendrojo lavinimo mokyklų,  pageidaujantys mokytis pagal gynybinio pilietinio ugdymo pakraipą. 

 

                        KULIŲ GIMNAZIJA  (pradinis ir pagrindinis ugdymas) 

 

Kulių miestelis, Kulių seniūnijos Blidakių, Čiuželių, Juodeikių, Didžiųjų Mostaičių, Tilvikų, 

Karklėnų, Kumžaičių, Mižuikių, Mažųjų Mostaičių, Paalančio, Reiskių, Tilvikų, Unkurių, 

Šiemulių, Vieštovėnų  kaimai. 

 

                    PLATELIŲ GIMNAZIJA (pradinis ir pagrindinis ugdymas) 

 

Platelių miestelis, Platelių seniūnijos Antsienių, Atlaužų, Beržoro, Dovainių, Gilaičių, 

Gintališkės, Jockių, Kadžių, Kentų, Lygiųjų, Mačiūkių, Medsėdžių, Mikytų, Paežerės Rūdaičių, 

Pamedinčių, Plokščių, Pučkorių, Rėžgalių, Stribaičių, Šateikių Rūdaičių, Užpelkių, Virkšų, 

Visvainių, Zobėlų kaimai. 

 

     ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJA (pradinis 

ir pagrindinis ugdymas) 

 

Žemaičių Kalvarijos miestelis, Žemaičių Kalvarijos seniūnijos Alkų, Bertulių, Dargaičių, 

Degučių, Galvyčių, Gečaičių, Getaučių, Gegrėnų, Jazdauskiškių, Kūbakių, Likšų, Paežerės 

Rūdaičių, Pučkorių, Paplatelės, Platakių, Rotinėnų, Skurvydų, Stankaičių, Šarnelės, Šašaičių, 

Uogučių, Užbradumės, Vilkų, Virkšų, Visvainių, Žemaičių Kalvarijos, Žernių kaimai. 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


