PATVIRTINTA
Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos
direktoriaus įsakymu
2016 m. balandžio 7 d. Nr. V-34
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis tvarkos aprašas (toliau – tvarka) reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis į Tauragės
Jovarų pagrindinę mokyklą pagal priešmokyklinio (pagal 2 mišrų modelį), pradinio, pagrindinio
ugdymo pirmos ir antro pakopos programas.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23593; 2011, Nr. 38-1804), Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo 1-88
redakcija „Mokinių priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos
aprašu“.
II. PRIĖMIMO MOKYKLĄ KRITERIJAI
3. Į priešmokyklinio ugdymo grupę (pagal 2 mišrų modelį) priimamas vaikas, jei tais
kalendoriniais metais jam sueina 6 metai ir jaunesni, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui
subrendęs (nustačius jo brandumą pedagoginėje psichologinėje tarnyboje), bet ne anksčiau, negu
jam sueis 3 metai.
4. Į pirmą klasę priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, atskiru
atveju – jaunesnis, jei jis yra pakankamai šiai programai subrendęs (nustačius jo brandumą
pedagoginėje psichologinėje tarnyboje
5. Pirmumo teise mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo
programą (1-4 klasė) ir pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) priimami mokiniai,
gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (priedas). Į pirmąją klasę pirmumo teise
priimami priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje lankę vaikai.
6. Į pagrindinio ugdymo programos II dalį (9-10 klasė) mokiniai priimami pagal prašymo
padavimo datą į laisvas vietas nuo einamų metų balandžio 1 d.
7. Į laisvas vietas klasėje priimami mokiniai iš kitai mokyklai priklausančios teritorijos nuo
einamųjų metų liepos 1 d. priimami pagal prašymo padavimo datą, jei neįmanoma patenkinti visų
prašymų atsižvelgiama :
16.1. į turimus mokymosi pasiekimus ,
16.2. ar vaikas našlaitis/ turintis globėjus ar rūpintojus;
16.3. ar vaikas turi specialiųjų ugdymo (si) poreikių ;
16.4. ar broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi Jovarų pagrindinėje
mokykloje;
16.5. į tai, kad tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.
8. Į mokyklą gali būti priimti užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar
grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikai, nemokantys lietuvių kalbos.
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III. PRAŠYMAI IR DOKUMENTAI, REGISTRACIJA
10. Atvykstantys mokiniai mokyklos direktoriui pateikia dokumentus:
10.1. Į priešmokyklinio ugdymo grupę, 1-ą klasę:
1. prašymą,
2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
3. asmens dokumentų kopiją.
10.2. Į 5 klasę :
1. prašymą,
2. ankstesnės (buvusios) mokyklos išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
3. asmens dokumentų kopiją
4. dokumentas apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.
10.3. Į 2, 3,4,6,7,8,10 klases :
1. prašymas,
2. ankstesnės (buvusios) mokyklos išduotą pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
3. asmens dokumentas,
4. dokumentas apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą,
5. nutrauktos mokymo sutarties su buvusia mokykla kopiją arba tos mokyklos
pažymą, kad dėl aukštesnio lygmens mokymosi programos sutartis su mokiniu nesudaryta.
11. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų – vaikas,
turintis vieno iš tėvų ( globėjų) rašytinį sutikimą.
12. Prašymai registruojami Prašymų registravimo knygoje, kurioje nurodoma mokinio vardas,
pavardė, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, telefono numeris, prašymo padavimo data, pateikti
dokumentai, pastabos apie taikomą priėmimo prioritetą.
IV. MOKYMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR REGISTRAVIMAS
13. Asmens priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio pradinio, pagrindinio įforminamas
rašytine mokymo sutartimi 2 egzemplioriais, kurioje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai,
jų nevykdymo pasekmės ir sutarties nutraukimo sąlygos.
14. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartys
sudaromos iki pirmos mokymosi dienos.
15. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų ( globėjų), vaikas nuo 14 iki
16 metų mokymo sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų ( globėjų) raštišką sutikimą.
16. Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registravimo knygoje. Sudarius mokymo sutartį,
asmuo įrašomas į mokyklos mokinių registrą, formuojama jo asmens byla.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Tauragės rajono savivaldybės administracija
vykdymą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

kontroliuoja šios Tvarkos nuostatų

____________________________________
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Mokinių priėmimo į Tauragės Jovarų pagrindinę
mokyklą tvarkos
priedas
Mokyklai priskiriamos gatvės ir vietovės
Mokykla
Tauragės Jovarų
pagrindinė mokykla

Gatvės
Dariaus ir Girėno g. ( poriniai numeriai iki Vasario 16-osios g.), Vasario
16-osios g. (poriniai numeriai), Bažnyčių g. (poriniai numeriai ir nuo
Vasario 16-osios g. neporiniai numeriai), Gintaro g., Prezidento g. (iki
Vytauto g.), J. Tumo-Vaižganto g. (iki Vytauto g.), Daržų g., Tiesos
g., K. Donelaičio g. (iki Vytauto g.), Bendrabučio skg., D. Poškos g.
(iki

Vytauto g.),

Geležinkelio g.,

K. Jauniaus
Gaurės g. (nuo

g. (iki Vytauto g.),
Vytauto g.

iki

Margirio g.,
Gedimino g.),

Gedimino g. (poriniai numeriai nuo geležinkelio viaduko), Tremtinių
kelio g. (nuo Vytauto g.), Pramonės g., Stoties g., J. Biliūno g.,
Vymerio g., Versmės g., J. Matulaičio g., Didvyrių g., Pilėnų g.,
Laisvės g., Progreso g., Malūno g., Malūno skg., Darbininkų g.,
Žalgirio g., Algirdo g., Jurbarko g., Taikos g., Inkaro g., Sporto g.,
Sandėlių g., Smėlynų g., Kalno g., Onutės ir Vinco Stonių g., A.
Kundroto g.,

Aguonų g.,

Ramunių g.,

Pievų

takas,

Rasos g.,

Medžiotojų g., Kosmonautų g., Pavasario g., Gėlių g., Gluosnių g.,
Taurų skg., Kaštonų g., Jovarų g., Šermukšnių g., Vilties g., Žvejų
g., Liepų g., Palydovų g., Pušų g., Pajūrio g., Saulės g., Tilto g.,
Draugystės g.
Mokykla
Tauragės Jovarų
pagrindinė

Kaimai
Paberžiai, Kraštinė, Grineidžiai, Dacijonai, Bimbilinė, Kalniškiai,
Pajūris,

Ližiai, Baltramiejiškiai, Dvarviečiai,

Drąslaukis,

Vališkiai,

Rūgaliai,

Žadgailai,

Sodalė, Skirgailai,
Dunokai,

Pašešuvis,

Dauglaukis, Molynai, Balandiškiai, Petkaičiai, Lapynai, Laužas, Kuisiai,
Šilinė

