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1 priedas 

PRIĖMIMO MOKYTIS Į 1 KLASĘ PAGAL PRADINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ 2021-2022 MOKSLO METAIS 

VYKDYMO ETAPAI*** 
 

Etapas Data ir laikas Pastabos 

1. Prašymų 

pateikimas 

Nuo sausio 5 d. iki kovo 

31 d.  

Elektroninę prašymo formą pateikia mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai) gimnazijos svetainėje 

spausti čia >> 

2.Kunigo-

kapeliono 

rekomendacija 

(privaloma) 

Nuo sausio 5 d. iki kovo 

31 d. 

Elektroninę kapeliono rekomendaciją – 

anketą pildyti čia:  

 
https://forms.gle/bUgVU7iK3JguSBk57  

3. Stojamojo testo 

mokestis* 

10 eurų 

(už testo 

vykdymą) 

Iki kovo 31 d. Įmoka (10 eurų) pervedama į gimnazijos 

sąskaitą Nr.  

LT504010051001758203, AB DNB bankas, 

banko kodas 40100. Būtina nurodyti mokėjimo 

paskirtį: „Mokestis už stojamąjį testą. Mokinio 

vardas, pavardė“. Pavedimo kopiją siųsti  el. 

paštu: kjp2g.priemimas@gmail.com  

4. Kandidato 

kodas 

Per 3-5 dienas nuo 

prašymo užpildymo 

dienos 

Kodas, gavus įmokos už stojamąjį testą 

pavedimo kopiją, suteikiamas kiekvienam 

kandidatui ir siunčiamas el. paštu, nurodytu el. 

prašymo formoje. 

5. Kompetencijų 

vertinimo testas   

Balandžio 17 d. 

 

   

Testas bus vykdomas nuotoliniu būdu 

individualiai su kiekvienu pretendentu per Zoom. 

Prisijungimo duomenys ir laikas bus atsiųsti el. 

paštu, nurodytu el. prašymo formoje. 

Turėti  suteiktą REGISTRACIJOS KODĄ, 

baltą popieriaus lapą, pieštuką.  

6. Pristatomi 

papildomi 

dokumentai 

Iki balandžio 17 d.  

 

Dokumentus siųsti el. paštu 

jp2pradine.info@gmail.com 

• pažyma, jei vaikas našlaitis; 

• pažyma, jei vaikas iš daugiavaikės šeimos 

7. Informacija 

apie įstojimą 

Iki gegužės 14 d. Informacija teikiama asmeniškai tel. paštu, 

nurodytu el. prašymo formoje. 

8. Pradinė 

atlyginimo už 

ugdymą įmoka 

(50 eurų)** 

Iki sutarties 

pasirašymo dienos  

Įmoka (50 eurų) už I pusmetį pervedama į 

gimnazijos sąskaitą LT554010051001758210, 

AB DNB bankas, banko kodas 40100, įmonės 

kodas 302868589. Būtina nurodyti  mokėjimo 

https://goo.gl/forms/K1FFDDE7XULXVff93
https://forms.gle/bUgVU7iK3JguSBk57
mailto:kjp2g.priemimas@gmail.com
mailto:jp2pradine.info@gmail.com
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paskirtį: „Atlyginimas už ugdymą. Būsimas 

pirmokas. Vardas, pavardė.“  

9. Sutarčių 

pasirašymas 

Gegužės 18, 19, 20 d.   Sutartys pasirašomos su įstojusių mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) Baltų pr. 123, 101 kab.  

Pristatomi šie dokumentai: 

• prašymas; 

• priešmokyklinio ugdymo pedagogo 

rekomendacija ar kitas dokumentas, 

liudijantis apie priešmokyklinės programos 

baigimą; 

• sutartis (2 egz.); 

• gimimo liudijimo kopija; 

• dvi nuotraukos (2,5x3,5); 

• sveikatos pažyma (jei turite). Sveikatos 

pažymą būtina  pristatyti iki rugsėjo 10 d. 

•  pradinės atlyginimo už ugdymą įmokos 

pavedimo kopija. 

Asmenys, neatvykę pasirašyti sutarties iki 

nurodytos datos, be perspėjimo išbraukiami iš 

įstojusiųjų sąrašo, į laisvą vietą priimamas kitas 

kandidatas pagal sąrašą. 

11. Klasių sąrašų 

skelbimas. 

***Pamokėlės 

būsimiems 

pirmokams.  

Birželio 10 d. 

nuo 9.00 iki 11.00 val. 

Atsinešti pieštuką, trintuką, spalvotus 

pieštukus.  

 

* Mokestis už stojamąjį testą. Nedalyvavus kompetencijų vertinimo teste arba neįstojus į 

gimnaziją stojamojo testo  įmoka  negrąžinama. 

** Pasirinkus kitą mokymo įstaigą po sutarties pasirašymo ar neatvykus į pamokėles būsimiems 

pirmokams ir apie tai iš anksto nepranešus pradinė atlyginimo už ugdymą įmoka negrąžinama. 

 

*** Vykdymo etapai gali būti koreguojami, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje, 

priimtus vyriausybės sprendimus. 


