


Svarbu 2023 m.: PUG
➢ Šiemet ir PUG priėmimai, vadovaujantis Aprašu, bus organizuojami per e. sistemą, kuri bus 

aktyvuota tik kovo 1 d., 8 val.;
➢ Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) prašymus dėl vaiko priėmimo į mokyklų PUG 

pateikia internetu per e. sistemą nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d. Prašyme 
pateikiami šie duomenys:

➢ 1) vaiko vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
➢ 2) mokyklos, kurioje pageidaujama mokytis, pavadinimas;
➢ 3) vaiko priėmimo mokytis data;
➢ 4) mokymo klasė (grupė);
➢ 5) duomenys apie taikytinus priėmimo pirmumo kriterijus;
➢ 6) tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ir 

elektroninio pašto adresas;
➢ 7) įstaigos, kurią prieš tai lankė ar mokėsi, pavadinimas;
➢ 8) sutikimas, kad duomenys apie priimamą mokytis vaiką būtų gauti iš kitų institucijų ir valstybinių registrų;
➢ 9) patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi ir asmuo yra tinkamai informuotas apie asmens duomenų 

tvarkymą;
➢ 10) patvirtinimas, kad yra susipažinęs su Aprašu.
SVARBU: vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (kiti teisėti 
vaiko atstovai), iki balandžio 15 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG 
ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti 
priimamas, jeigu mokyklos PUG yra laisvų vietų.

https://www.siauliai.lt/aktai/document/106633


Svarbu 2023 m.: PUG (2)

➢ Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pildant prašymą per e. 
sistemą, vaikui automatiškai bus priskirta mokykla (bendrosios 
paskirties PUG) pagal aptarnaujamą teritoriją. Jei tėvai (kiti teisėti vaiko 
atstovai) apsisprendžia nesirinkti mokyklos pagal aptarnaujamą teritoriją, 
jie gali rinktis ne daugiau kaip dvi mokyklas ne pagal aptarnaujamą 
teritoriją ir dalyvauti priėmime į laisvas vietas tose mokyklose.

➢ E. sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl 
informacija apie vaiko naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą yra 
sutikrinama automatiniu būdu.



Svarbu 2023 m.: PUG (3)
➢ PUG formuojamos nuo balandžio 20 d. iki rugpjūčio 31 d. 
➢ Ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 25 d. mokykla parengia 

preliminarų priimamų į PUG vaikų sąrašą (nurodomas vaiko vardas, 
pavardė, prioritetas), į kurį pagal iki einamųjų metų balandžio 15 d. 
gautus prašymus įtraukiami tik vaikai, kurie gyvena mokyklos 
aptarnaujamoje teritorijoje tokia prioritetų tvarka:

➢ 1. vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba;
➢ 2. vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais 

lanko ir lankys tą pačią mokyklą;
➢ 3. vaikas, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis specialiųjų ugdymosi 

poreikių;
➢ 4. vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui 

nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
➢ 5. vaikas pagal gyvenamosios vietos deklaravimo datą (jeigu kelių 

prašymų gyvenamosios vietos deklaracijos datos sutampa, prašymai 
registruojami pagal prašymo pateikimo datą ir laiką).





Suprasti akimirksniu: apie mūsų 
PUG

➢ „Sandoros“ progimnazijoje įgyvendinama PU III modelio programą – 
vaikų užimtumas – 10,5 val.;

➢ Mokykla gali priimti po 20 vaikų į abi grupes;
➢ Dirba 3 mokytojos, 2 mokytojų padėjėjos;
➢ Mokykloje mūsų partneriai siūlo įvairių NVŠ programų: robotika, menai, 

dailė etc.;
➢ Mokinių atostogų metu PUG mokiniams organizuojamas užimtumas;
➢ PUG mokiniai dalyvauja mokyklos renginiuose, ugdymo dienose, 

išvykose, stovyklose. 



Svarbu 2023 m.: 1-okai, 5okai

➢ Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklas (1, 5 kl.) e. sistemoje nebus 
galima tėvams teikti prašymų ne pagal teritoriją, 
kitaip tariant, viskas bus tik pagal Aprašą;

➢ Nuo kovo 1 d. prašymai bus priimami tik į naujai 
formuojamas klases. Į kitas klases metų eigoje 
prašymai į mokyklą bus priimami tik popieriniai, 
tiesiogiai rašant prašymą mokyklos vadovui;

➢ Į e. sistemą dokumentų kelti nereikia. Jei tėvai 
kokius nors dokumentus mokyklai turi pateikti, tą 
daro gyvai, atvykę į mokyklą.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c4980d01d0b11eabe008ea93139d588/asr


Svarbu 2023 m.: 1-okai, 5okai (2)
➢ Mokykla vykdys 1-okų priėmimą į PU grupes dviem 

būdais: pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją; 2) 
į naujai formuojamas katalikiško ugdymo krypties 
klases mokytis yra priimami mokiniai iš Šiaulių 
miesto (gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje 
teritorijoje) pagal atrankos kriterijus;

➢ Papildomus priėmimo dokumentus (ji tokių bus), 
kaip ir anksčiau, bus galima pateikti dviem 
būdais: 1) tradiciniu (popieriniu) atvykus į mokyklos 
raštinę; 2) pasirašytus galiojančiu el. parašu, atsiųsti 
el. paštu: info@sandora.eu.

https://www.siauliai.lt/aktai/document/97868
https://docs.google.com/document/d/1P_gQTA-s5EfMGojaepsMTUGCEOC50XZx/edit?usp=sharing&ouid=110293763771951336077&rtpof=true&sd=true
mailto:info@sandora.eu
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