
 

 

PATVIRTINTA 

Žalgirių gimnazijos direktoriaus 

2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr.V-21 

 

MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS  ŽALGIRIŲ GIMNAZIJĄ 2020-2021 M.M. TVARKA 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši Tvarka reglamentuoja Tauragės Žalgirių gimnazijos moksleivių priėmimą mokytis pagal  pagrindinio 

ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-51,,Dėl Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Tauragės Žalgirių gimnazijos nuostatais. 

 

II.  PRIĖMIMO KRITERIJAI 

3. Į gimnaziją priimamai visi jaunuoliai, planuojantys įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, siekiantys 

pasiruošti aukštojo mokslo studijoms ir turintys visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus. 

4. Moksleivių priėmimo procedūra prasideda pateikus prašymą ir žemiau nurodytus dokumentus. 

5. Moksleivių priėmimo komisija reitinguoja kiekvieno stojančiojo mokymosi pasiekimus. 

6. Vadovaujantis moksleivių ugdymosi rezultatais, moksleivis priimamas į vieną ar kitą klasę su 

diferencijuotu ugdymo turiniu.  

7. Gavus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimą, į gimnazijos specializuotą inžinerinio ugdymo 

programą vykdančias klases moksleiviai priimami konkurso tvarka pagal stojamojo egzamino rezultatus. 

Stojamojo egzamino konkursinį balą sudaro matematikos, IT, fizikos, chemijos, biologijos VIII klasės metinių 

įvertinimų ir STEAM srities kūrybinės užduoties įvertinimo suma. 

 

IV. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

8. Prašymai priimti mokytis gimnazijoje teikiami nuo 2021 m. kovo 1 d. iki  2021 m. birželio 15 d. el. 

paštu: zalgiriai.rastine@gmail.com arba gimnazijos raštinėje (103 kab.). Telefonai pasiteiravimui: (8 446) 57 

705  arba (8 446) 57 703. 

9. Stojantieji į I gimnazijos klasę pateikia: 

9.1. Prašymą.  

Prašymo formą pildo moksleivio tėvai (globėjai) 

http://zalgiriai.lt/mokiniu-priemimas/  

9.2. II trimestro mokymosi rezultatus pagal el. dienyno formą. 

9.3. Iki 2021 m. birželio 28 d. VIII klasės baigimo pažymėjimą, standartizuotų testų rezultatus. 

10. Stojantieji į kitas gimnazijos klases iki birželio 28 d. pateikia: 

10.1. Prašymą. 

10.2. Išsilavinimo pažymėjimą.  

V. MOKYMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS 

11. Priėmimo mokytis duomenys (klasė, grupė, individualus ugdymo planas ir pan.) pareiškėjams teikiami 

individualiai gimnazijoje ir el. paštu.  

12. Mokymo sutartys pasirašomos  iki rugsėjo 1 d. 

13. Įvadinis I gimnazijos klasių moksleivių ir jų tėvų (globėjų) susirinkimas numatomas birželio 

29 d. 16.00 val. 
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