
 
 

 
KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJOJE  

PRAŠYMŲ TENKINIMO TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO 

 

2021 m. gruodžio 30 d. Nr. V–164 

Kaunas 

Vadovaudamasi Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. 

sprendimo Nr. T-33, ir Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. 

gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-542, 4.15 punktu: 

1. t v i r t i n u  Asmenų priėmimo mokytis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje prašymų 

tenkinimo tvarkos aprašo naują redakciją. 

2. P r i p a ž į s t u  netekusį galios direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. V-150 „Dėl 

asmenų priėmimo mokytis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje prašymų tenkinimo tvarkos aprašo 

pakeitimo“. 

 

 

Direktorė     Undinė Diana Tumavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Demjanova 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 

direktoriaus 

2021 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-164 

 

PRIĖMIMO MOKYTIS KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJOJE  

PRAŠYMŲ TENKINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priėmimo mokytis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje prašymų tenkinimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimo mokytis gimnazijoje pagal pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programas prašymų tenkinimo bendruosius ir motyvacijos mokytis Kauno Juozo 

Grušo meno gimnazijoje kriterijus ir jų vertę taškais, dokumentus, kuriuos turi pateikti į gimnaziją 

priimami asmenys. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Gyvenamoji vieta – pagrindinė vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis 

yra labiausiai susijęs. 

2.2. Gyvenamosios vietos deklaravimas – gyvenamosios vietos adresą sudarančių ir kitų teisės aktų 

nustatytų duomenų pateikimas gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai. 

2.3. Mokyklos aptarnavimo teritorija – mokyklai priskirta teritorija, kurią nustato Kauno miesto 

savivaldybės Taryba. 

2.4. Tėvai – vaiko, mokinio tėvai, globėjai arba rūpintojai. 

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

 

ASMENŲ PRIĖMIMO BENDRIEJI IR MOTYVACIJOS MOKYTIS  

KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJOJE KRITERIJAI IR JŲ VERTĖ TAŠKAIS 

 

4. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimami mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą. Vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu 

Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo 



patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-03-31) tėvų prašymu vaikas gali būti priimamas mokytis 

vienais metais anksčiau. 

5. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami asmenys (žr. priedą 

Nr. 1): 

5.1 gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, t. y. Kauno mieste (2 taškai). Jei prašymų 

pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei 

galima priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais 

deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas: 

5.1.1 dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (2 taškai), 

5.1.2 gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys (2 taškai). 

5.2 kurių tėvai, broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) baigė Juozo Grušo meno gimnaziją (1 

taškas); 

5.3 kurių priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendacijoje ar kitame 

priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinančiame dokumente aprašyti meninio ugdymo 

gebėjimai (1 taškas); 

5.4 lanko neformaliojo (meninės krypties) švietimo įstaigas, būrelius, studijas (2 taškai); 

5.5 jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties 

lygmens programą. 

6. Tęsiantiems mokymąsi pradinio ugdymo programoje 2-4 klasėse, pirmenybė teikiama 

mokiniams: 

6.1 gyvenantiems gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, t.y Kauno mieste (2 taškai). Jei prašymų 

pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei 

galima priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais 

deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas: 

6.1.1 dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (2 taškai), 

6.1.2 gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys (2 taškai). 

6.2 kurių tėvai, broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) baigė Juozo Grušo meno gimnaziją (1 

taškas); 

6.3 lanko neformaliojo (meninės krypties) švietimo įstaigas, būrelius, studijas (2 taškai); 

6.4 kurių dailės ir technologijų, lietuvių k., pasaulio pažinimo, matematikos mokymosi pasiekimai I 

pusmetyje arba I ir II trimestro buvusioje mokykloje yra aukštesni (aukštesnio lygmens – 2 taškai, 

pagrindinio lygmens – 1 taškas, patenkinamo lygmens – 0,5 taško). 

6.5 Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai, pirmenybė teikiama atsižvelgiant į motyvacinio 

prašymo turinį (0-2 taškai). 

7. Jei priimti visi 6 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, gyvenantys 

gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys pagal 6 punkte nurodytus kriterijus. 



8. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmeniui siūloma rinktis kitą mokyklą, vykdančią 

pradinio ugdymo programą. 

9. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5 klasė) priimami asmenys, 

baigę pradinio ugdymo programą ir pateikę pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį 

išsilavinimą liudijantį dokumentą. 

10. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį pirmumo teise priimami 

asmenys (žr. priedą Nr. 1): 

10.1 pradinio ugdymo programą baigę Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje ir pateikę prašymą tęsti 

mokymąsi pagrindinio ugdymo programos pirmojoje dalyje (5 klasėje). 

10.2 gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, t.y. Kauno mieste (2 taškai). Jei prašymų pradėti 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei 

galima priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais 

deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas: 

10.2.1 dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (2 taškai), 

10.2.2 gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys (2 taškai). 

10.3 kurių tėvai, broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) baigė Juozo Grušo meno gimnaziją (1 

taškas); 

10.4 miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyvis (1 taškas), laimėtojas (2-3 taškai); 

10.5 lanko neformaliojo (meninės krypties) švietimo įstaigas, būrelius, studijas (2 taškai). 

11. Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama atsižvelgiant į motyvacinio 

prašymo turinio vertinimo rezultatus (0-2 taškai). 

12. Jei priimti visi 10–11 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, 

gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys pagal 10–11 punkte nurodytus 

kriterijus. 

13. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmeniui siūloma rinktis kitą mokyklą, vykdančią 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. 

14. Tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5 – 8 klasėse) pirmumo teise 

priimami asmenys (žr. priedą Nr. 1): 

14.1 gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, t.y. Kauno mieste (2 taškai). Jei prašymų iš 

gimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei galima priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos 

deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas 

teikiamas: 

14.1.1 dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (2 taškai), 

14.1.2 gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys (2 taškai). 

14.2 kurių tėvai, broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) baigė Juozo Grušo meno gimnaziją (1 

taškas); 



14.3 miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyvis (1 taškas), laimėtojas (2-3 taškai); 

14.4 lanko neformaliojo (meninės krypties) švietimo įstaigas, būrelius, studijas (2 taškai). 

15. Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama atsižvelgiant į motyvacinio 

prašymo turinio vertinimo rezultatus (0-2 taškai). 

16. Jei priimti visi 14–15 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, 

gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys pagal 14–15 punkte nurodytus 

kriterijus. 

17. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmeniui siūloma rinktis kitą mokyklą, vykdančią 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. 

18. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I (9) klasė) priimami 

asmenys, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (8 klasę) ir pateikę pagrindinio ugdymo 

programos pirmosios dalies baigimą liudijantį dokumentą. 

19. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I klasėje) pirmumo teise 

priimami asmenys (žr. priedą Nr. 1): 

19.1 pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (8 klasę) baigę Kauno Juozo Grušo meno 

gimnazijoje ir pateikę prašymą tęsti mokymąsi pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje (I (9) 

klasėje). 

19.2 gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, t.y. Kauno mieste (2 taškai). Jei prašymų pradėti 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta 

daugiau, nei galima priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais 

metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas: 

19.2.1 dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (2 taškai), 

19.2.2 gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys (2 taškai). 

19.3 kurių tėvai, broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) baigė Juozo Grušo meno gimnaziją (1 

taškas); 

19.4 miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyvis (1 taškas), laimėtojas (2-3 taškai); 

19.5 lanko neformaliojo (meninės krypties) švietimo įstaigas, būrelius, studijas (2 taškai). 

20. Pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai I 

pusmečio arba I ir II trimestro vidurkis buvusioje mokykloje yra aukštesni (2 taškai). 

21. Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama atsižvelgiant į motyvacinio 

prašymo vertinimo rezultatus (0-2 taškai). 

22. Jei priimti visi 18–20 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, 

gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys pagal 18–20 punktuose 

nurodytus kriterijus. 

23. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmeniui siūloma rinktis kitą mokyklą, vykdančią 

pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. 



24. Tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I–II (9-10) klasėje) pirmumo 

teise priimami asmenys (žr. priedą Nr. 1): 

24.1 gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, t.y. Kauno mieste (2 taškai). Jei prašymų pradėti 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta 

daugiau, nei galima priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais 

metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas: 

24.1.1 dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (2 taškai), 

24.1.2 gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys (2 taškai). 

24.2 kurių tėvai, broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) baigė Juozo Grušo meno gimnaziją (1 

taškas); 

24.3 miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyvis (1 taškas), laimėtojas (2-3 taškai); 

24.4 lanko neformaliojo (meninės krypties) švietimo įstaigas, būrelius, studijas (2 taškai). 

25. Pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai I 

pusmečio arba I ir II trimestro vidurkis buvusioje mokykloje yra aukštesni (2 taškai). 

26. Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama atsižvelgiant į motyvacinio 

prašymo vertinimo rezultatus (0-2 taškai). 

27. Jei priimti visi 24-26 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, 

gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys pagal 24–26 punktuose 

nurodytus kriterijus. 

28. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmeniui siūloma rinktis kitą mokyklą, vykdančią 

pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. 

29. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (III – IV kl. (11-12) kl.) priimami asmenys, turintys 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą. 

30. Gimnaziją, kurioje pageidauja mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, asmenys renkasi 

patys.  

31. Pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo 

programą (III-IV (11-12) kl.) ir pagrindinio ugdymo programą baigę Kauno Juozo Grušo meno 

gimnazijoje. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys (žr. 

priedą Nr. 1): 

31.1 gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, t.y. Kauno mieste (2 taškai),  

31.2 kurių tėvai, broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) baigė Juozo Grušo meno gimnaziją (1 

taškas); 

31.3 miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyvis (1 taškas), laimėtojas (2-3 taškai); 

31.4 pagal I pusmečio arba II trimestro mokymosi pasiekimus (2 taškai). 

32. Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama atsižvelgiant į motyvacinio 

prašymo vertinimo rezultatus (0-2 taškai). 



33. Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, 

vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. Lietuvos Respublikos piliečiai ir 

užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės 

kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos 

piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo 

išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo  patvirtinimo“.  

34. Jei per mokslo metus į gimnaziją atvyksta mokinys, gyvenantis Kauno miesto savivaldybės 

teritorijoje, ir joje yra laisvų vietų, jis priimamas į tam tikrą klasę. Jei nėra laisvų vietų, siūloma 

kreiptis į kitą to paties lygmens programą vykdančią mokyklą. 

35. Prašymai mokytis nagrinėjami tik gavus teisę pasinaudoti pirmumu priimti mokytis kriterijus 

pagrindžiančius ir patvirtinančius dokumentus: 

35.1 motyvacinį prašymą, pagal gimnazijos parengtą formą,  

35.2 specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas, 

35.3 mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą, 

35.4 tėvų, brolių ir (ar) seserų Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos baigimą patvirtinančių 

dokumentų kopijas,  

35.5 priešmokyklinio ugdymo programos baigimo, pasiekimų ir pažangos įvertinimo dokumentai, 

35.6 neformaliojo švietimo įstaigos lankymą patvirtinančius dokumentus, 

35.7 dalyvavimą ir laimėjimus olimpiadose, konkursuose patvirtinančius dokumentus. 

36. Šie dokumentai gimnazijai pateikiami ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki pirmojo 

mokinių priėmimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžio. Komisijos darbo laikas skelbiamas 

gimnazijos interneto svetainėje. Jeigu reikalingi dokumentai laiku nepateikiami, Komisijos sprendimu, 

prašymas yra netenkinamas. 

37. Komisija prašymus priimti mokytis į pirmas pradines klases išnagrinėja iki einamų mokslo metų 

pradinio ugdymo proceso pabaigos, į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos 

pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę ir 

apie priimtą sprendimą prašyme mokytis pateiktu elektroniniu paštu per tris darbo dienas informuoja 

prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis gimnazijoje.  

38. Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus į kelias mokyklas ir gauna informaciją, kad jo prašymas 

mokytis Juozo Grušo meno gimnazijoje tenkinamas, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po 

informacijos gavimo iš gimnazijos, informuoja apie savo galutinį apsisprendimą. Asmuo, nepateikęs 

šios informacijos iki nurodyto laiko, Komisijos sprendimu gali būti išbrauktas iš priimtų mokytis 

asmenų sąrašų. 

 

 



III SKYRIUS 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

39. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 



Priedas Nr. 1 

PRAŠYMŲ MOKYTIS KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJOJE TENKINIMO KRITERIJAI IR JŲ VERTĖ TAŠKAIS 

 

Kriterijus Vertė taškais 

BENDRIEJI KRITERIJAI  

Vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos yra Kauno mieste  2 taškai 

Vaikai, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių  2 taškai 

Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje 2 taškai 

MOTYVACIJOS MOKYTIS JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJOJE KRITERIJAI  

Pateiktas motyvacinis prašymas (pagal gimnazijos pateiktą formą) 0-2 taškai 

Vaikai, kurių tėvai, broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) baigė Juozo Grušo meno gimnaziją 1 taškas 

Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendacijoje ar kitame priešmokyklinio ugdymo programos baigimą 

patvirtinančiame dokumente aprašyti meninio ugdymo gebėjimai 

1 taškas 

Mokinys – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyvis 1 taškas 

Mokinys – miesto olimpiadų ir konkursų laimėtojas 2 taškai 

Mokinys – šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų laimėtojas 3 taškai 

Mokinys lanko neformaliojo (meninės krypties) švietimo įstaigas, būrelius, studijas 2 taškai 

Pirmenybė 2-4 kl mokiniams teikiama, kurių dailės ir technologijų, lietuvių k., pasaulio pažinimo, matematikos mokymosi pasiekimai 

I pusmetyje arba I ir II trimestro buvusioje mokykloje yra aukštesni: 

aukštesniojo lygmens 

pagrindinio lygmens 

patenkinamo lygmens 

 

 

2 taškai 

1 taškas 

0,5 taško 

Pirmenybė 5 – 8, I – IV (9-12) kl. mokiniams teikiama, kurių mokymosi pasiekimai I pusmečio arba I ir II trimestro vidurkis 

buvusioje mokykloje yra aukštesni. 

2 taškai 

Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama atsižvelgiant į motyvacinio prašymo turinį. 

 


