
MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ 

 
         2018–2019  m. m. komplektuojamos penkios pirmos gimnazijos klasės (125 mokiniai) 

pagal mokinių pasirinktas ugdymo(si) sritis: 

 humanitarinių mokslų ir menų klasė (kalbos, literatūra, kultūra, religija, filosofija, 

menai); 

 socialinių mokslų klasė (teisė, vadyba, ekonomika, istorija, psichologija, socialinis 

darbas); 

 biomedicinos mokslų klasė (medicina, farmacija, slauga, veterinarija, botanika, 

zoologija); 

 biomedicinos mokslų klasė (kūno kultūra ir sportas, sveika gyvensena, ekologija, 

agronomija, miškotyra, zootechnika);  

 technologijų ir fizinių mokslų klasė (matematika, informatika, fizika, chemija, inžinerija, 

astronomija). 
  

          Mokiniai į I gimnazijos klasę priimami atsižvelgiant į mokymosi pasiekimų vidurkio 

(turėti parašu patvirtintus II pusmečio įvertinimus, Standartizuotų testų įvertinimo pažymą), 

motyvacinio pokalbio ir pasiekimų neformaliajame švietime (diplomai, padėkos ir kt.) balų 

sumą.  

 

Priėmimo balą sudaro: 

 mokomųjų dalykų (lietuvių k., užsienio k.(1), istorija, geografija, matematika, IT, 

biologija, chemija, fizika) įvertinimo vidurkis; 

 motyvacinio pokalbio įvertinimas (0–1–2 balai); 

 pasiekimų neformaliajame švietime įvertinimas (0–1–2 balai). 

 

Motyvaciniai  pokalbiai mokiniams, stojantiems į I gimnazijos klasę, numatomi 

birželio 4–5 dienomis (pirmadienį–antradienį) 14.00–17.00 val. 101, 102, 103, 109 

kabinetuose. 

 

Mokiniai į pokalbį atvyksta šia tvarka: 

birželio 4 d. 

I srautas – mokiniai, kurių pavardės nuo A iki Č  (14.00–15.00 val.) 

II srautas – mokiniai, kurių pavardės nuo D iki J (15.00–16.00 val.) 

III srautas – mokiniai, kurių pavardės nuo K iki L (16.00–17.00 val.)                  

 

birželio 5 d.  
I srautas – mokiniai, kurių pavardės nuo M iki P  (14.00–15.00 val.) 

II srautas – mokiniai, kurių pavardės nuo R iki U  (15.00–16.00 val.) 

III srautas – mokiniai, kurių pavardės nuo V iki Ž  (16.00–17.00 val.)                  

 



Mokiniai, surinkę 10 ir daugiau balų, tą pačią dieną po motyvacinio pokalbio 

pasirašo sutartį su gimnazija ir pildo priėmimo dokumentus.  

 

Mokiniai, surinkę mažiau nei 10 balų, apie priėmimo rezultatus informuojami 

individualiai.  

 

Motyvacinis pokalbis mokiniams, stojantiems į II–III gimnazijos klases, numatomas 

birželio 7 d. (ketvirtadienį) nuo 14.30 val.  

 

Mokinių priėmimas į laisvas vietas vyks iki birželio 30 d. (informacija bus pateikta 

gimnazijos interneto svetainėje). 
 

 

Priėmimo komisija 

 


