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                                           PRITARTA 

                                                                                     Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos 

                     direktoriaus 2021 m. kovo 1 d.  

                     įsakymu Nr. V1-75 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS IR PRIĖMIMO EIGA 

 

1. 
Prašymų pateikimas (teikiama elektroninių būdu interneto 

svetainėje adresu https://svietimas.vilnius.lt/) 
Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. 

2. Mokinių priėmimo komisijos posėdis 

2021 m. birželio 9 d.  

1330 val. 19 kab. kvietimas e.sistemoje 

išsiunčiamas iki 1600 val. 

3. 

Kviečiamų mokytis mokinių ir nepakviestų mokinių sąrašo 

su prašymo e. sistemoje numeriu MOK– skelbimas 

mokyklos interneto svetainėje www.vytenemunelis.lt 

2021 m. birželio 10 d. iki 1700 val. 

4. Tėvų (globėjų) kvietimų tvirtinimas  2021 m. birželio 10 – 14 d. nuo 1800 val. 

5. 
Mokinių priėmimo komisijos posėdis (į atsilaisvinusias 

vietas) 

2021 m. birželio 15 d. 1000 val.  

19 kab. 

6. 

Kviečiamų mokytis mokinių ir nepakviestų mokinių sąrašo 

su prašymo e. sistemoje numeriu MOK– skelbimas 

mokyklos interneto svetainėje www.vytenemunelis.lt 

2021 m. birželio 15 d. iki 1700 val.  

7. Tėvų (globėjų) kvietimų tvirtinimas  2021 m. birželio 15 – 18 d. iki 1600 val. 

2021 m. birželio 18 d. 1630 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

2021 m. birželio 19 – 21 d. koreguojami/ pildomi prašymai negavus pakvietimo 

8. 
Mokinių priėmimo komisijos posėdis (pagal poreikį į 

atsilaisvinusias vietas) 

2021 m. birželio 21 d.  

1000 val. 19 kab. kvietimas e.sistemoje 

išsiunčiamas iki 1600 val. 

9. 

Kviečiamų mokytis mokinių ir nepakviestų mokinių sąrašo 

su prašymo e. sistemoje numeriu MOK– skelbimas 

mokyklos interneto svetainėje www.vytenemunelis.lt 

(pagal poreikį) 

2021 m. birželio 22 d. iki 1700 val. 

10. Tėvų (globėjų) kvietimų tvirtinimas  2021 m. birželio 22 – 25 d. iki 1600 val. 

2021 m. birželio 25 d. 1630 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

2021 m. birželio 26 – 28 d. koreguojami/ pildomi prašymai negavus pakvietimo 

11. 
Mokinių priėmimo komisijos posėdis (pagal poreikį į 

atsilaisvinusias vietas) 

2021 m. birželio 29 d.  

1000 val. 19 kab. kvietimas e.sistemoje 

išsiunčiamas iki 1600 val. 

12. 

Kviečiamų mokytis mokinių ir nepakviestų mokinių sąrašo 

su prašymo e. sistemoje numeriu MOK– skelbimas 

mokyklos interneto svetainėje www.vytenemunelis.lt 

(pagal poreikį) 

2021 m. birželio 29 d. iki 1700 val. 

13. Tėvų (globėjų) kvietimų tvirtinimas  
2021 m. birželio 29 d. - 2021 m. liepos 4 

d. nuo 1800 val. 

2021 m. liepos 5 d. 800 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

2021 m. liepos 5 d. – 2021 m. rugpjūčio 18 d. koreguojami/ pildomi prašymai negavus pakvietimo 

14. Mokinių priėmimo komisijos posėdis (pagal poreikį) 

2021 m. rugpjūčio 20 d.  

1000 val. 19 kab. kvietimas e.sistemoje 

išsiunčiamas iki 1600 val. 
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15. 

Kviečiamų mokytis mokinių ir nepakviestų mokinių sąrašo 

su prašymo e. sistemoje numeriu MOK– skelbimas 

mokyklos interneto svetainėje www.vytenemunelis.lt 

(pagal poreikį) 

2021 m. rugpjūčio 20 d.  

iki 1700 val.  

16. Tėvų (globėjų) kvietimų tvirtinimas  
2021 m. rugpjūčio 20 – 23 d. nuo 1800 

val. 

2021 m. rugpjūčio 24 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

17. 
Mokinių paskirstymo į klases įforminimas mokyklos 

direktoriaus įsakymu 
2021 m. rugpjūčio 31 d. 

 

*Tėvai tvirtina kvietimus e.sistemoje nuo 1800 val. 

http://www.vytenemunelis.lt/

