PATVIRTINTA
Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus
2021 m. kovo l7 d. isakymu Nr.V-26

VII,NIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOIflNIU PRIEMIMO
KOMISIJOS DARBO
'TVARKOS APRASAS

kiniq priemimo komisijos darbo rvarkos

up,luso,

isijos (toliau - Komisija) posedZiq grafik4, darbo
ojq, globejq) informavimo, mokiniq paskilstymo
i
tokolq ir asmenq pateiktq dokumentq saugoiimo

j

Vilniaus miesto savivaldybes bend.ojo tLgdynto
esto savivaldybes tarybos 202I n. vasar.io 17 d.

3'
obj

Komisijos darbas grrndiiamas kolegialiu klausimq svarstymu, teisetum,,

ektyvumo ir nesali5kumo principais.

II

SKYRIUS

'i

KoMISrJos FUNKCIJOS, poSEnZtU GRAFII(AS IR DARB9 yIETA .

.

,,

4'

Pagrindine Komisijos veiklos forma yra posedZiai. Komisija dirba nuo
.2021 ,nr.
birZelio 1 d' iki 2021 m. rugpjr:dio 25 d. Kornisijos posedZiai protokoluojami.
Komisijos sprenclinru
fiei butina) gali btrti dar.omi posedZiq vaizd.o ir garso iraSai.
5' Komisijos posedZiui vadovauja Komisijos pirmininkas, o jeigu jo nera, kitas paskir:tas

narys.

6. Komisijos pirmininkas:

6'1' Saukia Komisijos posedZius
Komisijos darbo;

il

vadovauja Komisijos darbui, pr.iima spr-endimgs clel

6.2. paskirsto funkcijas Komislios nariams, priima sprendim4 del papildomos
informacijos pateikimo i5 pra5ymo teikejo, prireikus duoda kitiems nariams pavedimus
atjiktj

i5sarnesni svarstomq klausimq tyrrm4, parengti jq
ivertinim4;
6.3. prireikus kreipiasi teisines ar kltos pagalbos Gimnazijos direktoriq;
I
6.4. atsako uZ priimtq sprenclimq slfaidruJ?, irrfor-u"4ori.**r"--,
iuriruso
posedZio protokol4;
7. Komisij os sekr.etor.ius
7 .7

' rengia Komisijos

misijos
-^rs

:

posed:Ziq medhiag4 (darbotvarkes, nutarimq projektus, protokolus,

kit4 medZiag4);
7.2. sutvarkyt4 Komisij os dokumerltacij 4 atiduoda rastines vadovui.

8.1. nustat

aplaio nurodytq kriterijq

bendroj o ugdymo molqtkl as htcrrko s
ver.tg taSkais;

8.2. nagrineja asmenq praSymus r{iokytis;
8.3. sudaro norindiq mokytis suvdsting pagalkriterijus;
8.4. informuoja Gimnazijor; direkioriq
direkforiq apie
api pastebetus paZeidilmus;

8.5.

i5siskyrus nuomonems

del
mokiniq priemimo mokytis, sprendimai
priimami balsuojant. Esant vienodam balsu sfaidiui, lemiamas
yra Komisijos pirminilko balsas;
8'6' ne veliau kaip per vien4 dutbo dien4 nuo I(omisijos kiekvieno posedZio (kiekvieno
priemimo etapo) Gimnazijos interneto svet{ineje skelbia
kviediamq mokytis mokiniq s*ra5us s,
pra5ymo e. sistemoje numeriu MOK-;

Priemimo komisiios
poseclZiai
(praSymq
rnellmas

Kvietimq siuntim
e. sistemoje
(iki 16.00 val.)

S4raSq skelbimas

gimnazijos
internetinej e svetainej

202 I -0 6 -0 | -202 I - 0t6 - 04, praS ymu

2021-06-07,
10.00-14.00 val.
202r-06-08,
15.00-17.00 val.
2021-06-15,
14.30-16.00 val.

2021-06-09202r-05-10

nusri".j

i-*

Kvietimq tviltinirlaF,,
e

e. sistemoje
(tevai tvirtina nuo
18.00 val.

2021-06-r0

2o2r-06-l,o2021-10-14

2021-06-1s
(i laisvas vietas)

202t-06-Is

2021-06-rs202r-06-t8 (iki 16.00

2021-06-22,
9.00-12.00 val.

202r-06-22
laisvas vietas)

2021-06-22

2021-06-29,
9.00-12.00 val.

2021-06-29

2021-06-29

(i laisvas vietas)

2021-06-292021-07-04

2021-08-20

2021-08-20-

2021-08-20,
9.00 -12.00 val.

2021-08-20
(f atsilaisvinusias
vietas)

2021-06-22-

)

2021-06-2s (iki'16.00

2021-08-23

III SKYRIUS
:l

MOKINIU SKYRIMAS I KLASES
12' Skirdama mokinius i klases KQmisija vadovaujasi vaiko interesq ir gerovds
pirmumo
nediskriminavimo (visiems garantuojamos viqnodos teises nepriklausomai
nuo mokinio ar jo tevq
(globejq, rupintojq) rases, kalbos, sooialines padeties ar kitokiq aplinkybiq),
konfidencialumo.
neSali5kumo, skaidrumo principais :
I2,I.paga|ga1imybesskiriarnasvidnodas(geriau1yginis)mokinir1skaidius:

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13' Mokiniq priemimo komisijds sudetis, darbo vieta
Gimnazijos

doktmentai

ir

darbo grafikas sl<elbianas

protokolfli saugomi archyve 3 metus, priimtq asmenu.pateikti
e, kurios laikomos raStineje ir saugomos vadovaujantis Lietuvos
archyvq istatymu ir kitais teises aktais. Nepriimtq asmenrl dokumentai

Respublikos dokumentq ir
saugomi vienus metus ir veliau sunaikinami.

