
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĘ MOKYKLĄ 

KOMISIJOS SUDĖTIS 

 

Komisijos pirmininkė –  Jūratė Bošaitė – Malinauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių 

klasių mokytoja metodininkė; 

Komisijos sekretorė –  Sonata Pirtinienė, mokyklos raštinės vadovė; 

Komisijos nariai:              Danutė Dušauskienė – Duž – specialioji pedagogė; 

     Jovita Ribokienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja; 

     Rasa Lesmanavičienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja. 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS IR PRIĖMIMO EIGA 
 

1. 
Prašymų pateikimas (teikiama elektroninių būdu interneto 

svetainėje adresu https://svietimas.vilnius.lt/) 

Nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 

gegužės 31 d. 

2. Mokinių priėmimo komisijos posėdis 
2019 m. birželio 5 d.  

1200 val. 22 kab. 

3. 
Kviečiamų mokytis mokinių sąrašo su prašymo e.sistemoje 

numeriu MOK– skelbimas mokyklos interneto svetainėje  
2019 m. birželio 5 d. iki 18 val. 

4. Tėvų (globėjų) kvietimų tvirtinimas  2019 m. birželio 6 – 10 d. 

5. Tėvų (globėjų) mokymo sutarčių pasirašymas mokykloje 2019 m. birželio 10 – 20 d. 

6. Mokinių priėmimo komisijos posėdis (pagal poreikį) 
2019 m. birželio 12 d.  

900 val. 22 kab. 

7. 
Kviečiamų mokytis mokinių sąrašo su prašymo e.sistemoje 

numeriu MOK– skelbimas mokyklos interneto svetainėje  
2019 m. birželio 12 d. iki 18 val. 

8. Tėvų (globėjų) kvietimų tvirtinimas  2019 m. birželio 13 – 16 d. 

9. Mokinių priėmimo komisijos posėdis (pagal poreikį) 
2019 m. birželio 21 d.  

800 val. 22 kab. 

10. 

Kviečiamų mokytis mokinių sąrašo su prašymo e.sistemoje 

numeriu MOK– skelbimas mokyklos interneto svetainėje 

(pagal poreikį) 

2019 m. birželio 21 d. iki 16 val. 

11. Tėvų (globėjų) kvietimų tvirtinimas  2019 m. birželio 22 – 24 d. 

12. Tėvų (globėjų) mokymo sutarčių pasirašymas mokykloje 2019 m. birželio 25 – liepos 12 d. 

13. Mokinių priėmimo komisijos posėdis (pagal poreikį) 
2019 m. rugpjūčio 27 d.  

900 val. 40 kab. 

14. 

Kviečiamų mokytis mokinių sąrašo su prašymo e.sistemoje 

numeriu MOK– skelbimas mokyklos interneto svetainėje 

(pagal poreikį) 

2019 m. rugpjūčio 27 d.  

iki 16 val. 

15. Tėvų (globėjų) kvietimų tvirtinimas  2019 m. rugpjūčio 28 – 29 d. 

16. Tėvų (globėjų) mokymo sutarčių pasirašymas mokykloje 2019 m. rugpjūčio 28 – 30 d. 

17. 
Mokinių paskirstymo į klases įforminimas mokyklos 

direktoriaus įsakymu 
2019 m. rugpjūčio 30 d. 

 

 

_________________________________________________________________ 


