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PATVIRTINTA
Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos  direktoriaus 
2022 m. vasario   d. įsakymu Nr. V-

MOKINIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS Į 1-ĄSIAS
 KATALIKIŠKO UGDYMO KRYPTIES KLASES 2022–2023 M. M.

I.  BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Į  Šiaulių  „Sandoros“  progimnazijos (toliau  –  Progimnazija)  naujai  formuojamas
katalikiško ugdymo krypties klases mokytis yra priimami mokiniai iš Šiaulių miesto (gyvenantys ne
mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, Progimnazijai priskirtoje Savivaldybės tarybos sprendimu), iš
šeimų, kurios siekia katalikiškomis vertybėmis grįsto ugdymo.

2. Mokinių priėmimo atrankos kriterijai (specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimai
ir (ar) organizuojamas motyvacinis pokalbis) priimant mokinius į naujai formuojamas klases pagal
specializuoto  ugdymo  krypties  programas,  parengti  vadovaujantis  Priėmimo  į  Šiaulių  miesto
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-16, 21, 21.5 punktais.

3. Mokinių priėmimo sąlygas į 1-ąsias katalikiško ugdymo krypties klases 2022–2023
m. m. (toliau – Sąlygas) sudaro mokyklos direktorius, tvirtina steigėjas.

4. Priėmimo  komisiją  sudaro:  mokyklos  administracijos  atstovas,  priešmokyklinio
ugdymo grupės mokytojas, pradinių klasių mokytojas, mokyklos Vaiko gerovės komisijos atstovas
(spec.  pedagogas,  logopedas,  soc.  pedagogas),  mokyklos  sielovados  grupės  atstovas.  Komisija
sprendimus  gali  priimti,  jei  susitikime  su  kandidatais  dalyvauja  ne  mažiau  kaip  trys  Priėmimo
komisijos  nariai.  Priėmimo  komisijos  sudėtis  Progimnazijos  direktoriaus  įsakymu  tvirtinama  ir
mokyklos internetinėje svetainėje  skelbiama iki einamųjų metų kovo 1 d.

5. Visa  informacija  dėl  priėmimo  į  mokyklą  teikiama  mokyklos  internetinėje
svetainėje:  https://www.sandora.eu/mokiniu-priemimas-i-mokykla/, tel. Nr. +370 603 29 303 arba
el. paštu: info@  sandora.eu  .

II. 2022– 2023 M. M. PRIĖMIMO Į 1-ĄSIAS KLASES KRITERIJAI

6. Priimant  mokinius  į  naujai  Progimnazijoje  formuojamas  1-as  katalikiško ugdymo
krypties  klases,  vykdomi  specialiųjų  ir  bendrųjų  gebėjimų  patikrinimai  ir  (ar)  organizuojamas
motyvacinis  pokalbis  su  kiekviena  šeima,  kuri  pageidauja  mokytis  Progimnazijoje  ir  internetu
pateikia prašymą per e. sistemą į mokyklą ne pagal vaiko aptarnaujamą teritoriją.

7. Vaikų, kurie mokykloje lankė priešmokyklinio ugdymo grupę, šeimos, pareiškusios
norą,  kad  vaikas  mokytųsi  1  kl.,  į  pokalbį  gali  būti  nekviečiami.  Priėmimo  komisija  mokinio
specialiuosius  ir  bendruosius  gebėjimus  įvertina  pagal  mokinį  mokykloje  mokiusio  mokytojo
vertinimus pagal 1 lentelę. Jei su vertinimais tėvai sutinka, mokytojos vertinimas tampa galutiniu
Priėmimo komisijos vertinimu.

III. SUSITIKIMO KRITERIJAI

8. Apie specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimą ir (ar) organizuojamą motyvacinį
pokalbį informuojame tuos tėvus, kurie yra pateikę prašymą dėl mokymosi mokykloje.

9. Į  susitikimą  su  Priėmimo  komisija yra  kviečiama  šeima  kartu  su  vaiku,  kuris
pretenduoja mokytis mokykloje.  Pokalbyje,  iš anksto suderinus su Progimnazijos administracija,
gali  dalyvauti  ne tik tėvai / globėjai  / rūpintojai,  bet ir kiti  šeimos nariai (seneliai,  dėdės, tetos,
krikšto tėvai ir kt.).

10. Susitikimo laikas  yra  skelbiamas  asmeniškai  el.  paštu,  nurodytu  prašyme  dėl
priėmimo į mokyklą. Gavėjas įsipareigoja atsakyti į laišką ir taip patvirtinti laiško gavimą.
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11. Šeima,  negalinti  dalyvauti  susitikime  nurodytu  laiku,  turi  pranešti  el.  paštu  iki
pokalbio dienos ir suderinti kitą pokalbio laiką.

12. Susitikimo metu yra pateikiami įvairūs klausimai vaikui ir kitiems šeimos nariams,
siekiant  geriau  pažinti  vaiką,  jo  gebėjimus  ir  šeimos  motyvaciją  dėl  vaiko  mokymosi  šioje
mokykloje.

13. Specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimo ir (ar) motyvacinio pokalbio interesų
sritys Priėmimo komisijos vertinamos taškais pagal tokią kriterijų 1 lentelę:

Specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų
patikrinimo ir (ar) motyvacinio

pokalbio kriterijai*

Kriterijaus
vertinimas

taškais

Priėmimo
komisijos

nario
įvertinimas

Pastabos

Specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimo kriterijai

Vaiko  socialinis  brandumas  ir  jo
interesų laukas.

0-20

Vaiko santykis su draugais. 0-20

Vaiko atsakomybių ugdymas šeimos
aplinkoje.

0-20

Katalikiškos  tradicijos  šeimoje
puoselėjimas.

0-20

Šeimos  bendradarbiavimo  su
mokykla galimybė.

0-20

Motyvacinio pokalbio kriterijai

Šeimos  motyvai  vaiką  ugdyti
Progimnazijoje.

0-20

Mokosi  Šiaulių  ,,Sandoros”
progimnazijos PUG 
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Mokykloje mokosi brolis / sesuo 5

Galutiniai įvertinimai 130

*  Tuo pat metu ir toje pačioje aplinkoje vaikui yra sudaromos sąlygos analizuoti socialines ir kognityvines situacijas, jas
vertinti ir priimti sprendimus palydint mokytojui.

14. Pokalbio trukmė – 15-20 min.
15. Priėmimo  komisija,  po  susitikimo  su  kandidatu  ir  jo  šeima,  įvertinusi  kandidatų

specialiuosius ir bendruosius gebėjimus ir (ar) motyvacinio pokalbio interesų sritis pagal 1 lentelę,
iki  einamųjų  metų  balandžio  7  d.  teikia  Progimnazijos  direktoriui  sąrašą  kandidatų,
rekomenduojamų priimti į mokyklą.
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IV. PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

16. Priėmimo vykdymo etapai:
Etapai Data ir laikas Pastabos

Prašymų dėl mokymosi
priėmimai

Prašymai  dėl  priėmimo  į
naujai  formuojamas
katalikiško  ugdymo
krypties  klases  priimami
nuo kovo 1 d. iki kovo 31
d.

Asmuo,  pageidaujantis  mokytis
Progimnazijoje  pagal bendrojo ugdymo
programas,  internetu  pateikia  prašymą
per e. sistemą.

Motyvacinių pokalbių 
organizavimas

Nuo 2022-03-01

iki 2022-04-07

Apie  kvietimą  į  susitikimą tėvai
(globėjai,  rūpintojai)  informuojami
prašyme  nurodytu  el.  paštu  ne  vėliau
kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d.

Informacija apie 
(ne)priėmimą

Nuo 2022-04-07

iki 2022-04-10

Apie  (ne)priėmimą  į  Progimnaziją,
prašymus  pateikusieji  tėvai  (globėjai,
rūpintojai)  informuojami  prašyme
nurodytu  el.  paštu  ne  vėliau  kaip  iki
einamųjų metų balandžio 10 d.

Preliminarių priėmimo 
rezultatų skelbimas

Ne vėliau kaip iki einamųjų
metų  balandžio  25  d.
mokykla  parengia
preliminarų  priimamų  į
naujai  formuojamas  klases
vaikų (mokinių) sąrašą

Rezultatai  skelbiami  asmeniškai  el.
paštu, nurodytu prašyme dėl priėmimo į
mokyklą.

Dokumentų pateikimas 
po motyvacinių 
pokalbių dėl mokymosi 
mokykloje

Iki  2022-05-31  darbo
dienomis  nuo 9.00  val.  iki
16.00 val.

Pateikiami dokumentai:

➢ Mokymosi  sutartis  (2  egz.)
(pildoma mokykloje);

➢ Asmens dokumento kopija;

➢ Krikšto liudijimo kopija.

Susitikimas su priimtais
mokiniais

2022-06-20 / 21 Mokiniams organizuojamos pamokėlės.

2022-06-21 Tėvams organizuojamas informacinis 
susirinkimas su mokytoja.

Apie  pamokėles  ir  susirinkimą  tėvai
informuojami  asmeniškai  telefonu,
nurodytu  prašyme  dėl  priėmimo  į
mokyklą.

Dokumentų Iki mokslo metų pradžios Gavus teigiamą atsakymą, vienas iš tėvų
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įforminimas yra  kviečiamas  atvykti  pristatyti
trūkstamus  dokumentus  (mokymosi
sutartį,  asmens  dokumento  ir  krikšto
liudijimo  kopijas,  sveikatos  pažymą
etc.).

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Sąlygas,  suderintas  su  Šiaulių  miesto
savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, į naujai formuojamas katalikiško ugdymo krypties
klases Progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo mokyklos internetinėje svetainėje paskelbia
iki einamųjų metų kovo 1 d.

____________________________________
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