PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ PAGRINDINIAI KRITERIJAI IR TERMINAI

1. Nuo einamųjų metų kovo 1 d. priimami prašymai į naujai formuojamas klases.
Gimnazijoje 2020-2020 m. m. formuojamos trys I (9-osios) ir trys III (11-osios) gimnazijos klasės.
2. Pageidaujantys mokytis „Saulėtekio“ gimnazijoje
3. Į gimnaziją pirmumo teise priimamas asmuo pateikęs prašymą nuo kovo 2 iki
balandžio 30 d., jei asmuo:
3.1. gyvena „Saulėtekio“ gimnazijai priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje (Šiaulių
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas). Asmuo, nurodęs
skirtingus gyvenamosios vietos adresus, gimnazijos prašymu turi pateikti gyvenamosios vietos
deklaravimo pažymą;
3.2. mokosi gimnazijoje ir ketiną tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
3.3. gyvena nuomojame būste gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje.
4. Prašymai į likusias laisvas vietas priimami nuo 2020 m. gegužės 4 d.
5. Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti mokinių, pirmumo teise
priimami:
5.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
5.2. arčiausiai gimnazijos gyvenantys mokiniai;
5.3. asmenys, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą,
atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal
pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus,
mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).
6. Vaikų (mokinių) tėvus (globėjus, rūpintojus), pateikusius prašymus iki einamųjų
metų gegužės 1 d., apie numatomą vaikų (mokinių) priėmimą (nepriėmimą) pagal preliminarų
priimamųjų sąrašą gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo informuoja ne vėliau kaip iki
einamųjų metų gegužės 20 d.
7. Apie į preliminarų ir galutinį priimamųjų sąrašą įtrauktus (neįtrauktus) vaikus
(mokinius) gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo informuoja prašymus dėl priėmimo į
gimnazijų pateikusių vaikų (mokinių) tėvus (globėjus, rūpintojus) prašyme nurodytu telefonu ar
el. paštu.
8. Mokiniai, pageidaujantys mokytis „Saulėtekio“ gimnazijoje pateikia:
8.1. prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia
vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);
8.2. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą.
9. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:
9.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
9.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
9.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
___________

