
PRIĖMIMAS Į 1-ĄSIAS KLASES

 Pradėti  mokytis  pagal  pradinio  ugdymo  programą  priimamas  vaikas,  kai  jam  tais 
kalendoriniais metais sueina 7 metai. 

Į  1-ąsias klases pirmumo teise priimami asmenys,  kurie gyvena (deklaravę gyvenamąją 
vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

Asmenys,  kurių  gyvenamoji  vieta  deklaruota  adresu  Laisvės  a.  20,  pirmumo  tvarka 
priimami į tą mokyklą, kurios aptarnavimo teritorijoje faktiškai  gyvena.

 Į  likusias  laisvas  vietas  gali  būti  priimti  mokiniai,  gyvenamąją  vietą  deklaravę  kitų 
Panevėžio miesto savivaldybės  mokyklų aptarnavimo teritorijose. 

Priėmus  visus  pageidaujančius  mokytis  iš  savivaldybės  teritorijos,  priimami  asmenys, 
gyvenamąją vietą deklaravę Panevėžio rajone, kitose savivaldybėse. Jei neįmanoma patenkinti visų 
prašymų, priimama pagal prašymų padavimo datą ir laiką.

 Į pirmąsias klases vaikai priimami centralizuotai Švietimo skyriuje (Topolių al. 12); iki 
gegužės  31 d.  teikiamas  pirmumas  tiems,  kurie  gyvena  (deklaravę  gyvenamąją  vietą)  mokyklai 
priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; nuo birželio 1 d. teritorinis pirmumas nebeteikiamas.

Į katalikiškos krypties Kazimiero Paltaroko gimnaziją ir Alfonso Lipniūno progimnaziją ir 
specialiąsias  (Specialiojo  ugdymo  centrą,  Specialiąją  mokyklą,  Kurčiųjų  ir  neprigirdinčiųjų 
pagrindinę mokyklą) priimama pačiose mokyklose.

Į  Senvagės  pagrindinės  mokyklos  sportinę  klasę  nepriklausomai  nuo  deklaruotos 
gyvenamosios  vietos  priima  pati  mokykla  pagal  mokyklos  direktoriaus  patvirtintus  priėmimo 
kriterijus.

Tėvai (globėjai) turi pateikti:
1. nustatytos formos prašymo popierinį ar elektroninį variantą ,
2.gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą,
3.vaiko sveikatos pažymėjimą ,
4.vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją.
Vaikas, kuriam tais  kalendoriniais  metais  sueina 7 metai  ir kuriam reikalinga nuolatinė 

kvalifikuotų specialistų  pagalba bei sveikatą  tausojantis  dienos režimas,  tėvų (globėjų) prašymu 
vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems 
ugdymo poreikiams pritaikytą pradinio ugdymo programą. Papildomai  reikia pateikti: 

 1.  Pedagoginės-psichologinės  tarnybos  pažymą,  kurioje  rekomenduota  nuolatinė 
kvalifikuotų specialistų pagalba, 

2.  šeimos  arba  vaikų  gydytojo  pažymą,  kurioje  rekomenduotas  sveikatą  tausojantis 
režimas.

3. tėvų prašymą mokyklos direktoriui dėl trišalės sutarties.
Tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  pageidaujant  leisti  vaiką  į  1-ąją  klasę,  kai  tais 

kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai, būtina pateikti Pedagoginės-psichologinės tarnybos 
atliktą vaiko brandumo įvertinimą. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki 
rugpjūčio 31 d.:

-psichologui  įvertinus  vaiko  brandumą ir  nustačius,  kad  jis  yra  brandus mokytis  pagal 
pradinio  ugdymo  programą,  sprendimus  dėl  tolesnio  vaiko  mokymosi  priima  tėvai  (globėjai, 
rūpintojai);

 -psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad jis nėra brandus mokytis pagal 
pradinio ugdymo programą, ugdymas nėra teikiamas.

 Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) 
prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą 2-ajai klasei, 
jeigu  mokykla,  patikrinusi  vaiko  pasiekimus,  nustato  jų  atitiktį  pirmosios  klasės  mokiniui 
mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams (kreiptis į mokyklą).

Priėmimą pradėti planuojama nuo balandžio 1 d.

Kontaktinis asmuo: Laima Matuzevičienė tel.501386, el. p. laima.matuzeviciene@panevezys.lt



Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklas tvarkos aprašo
1A priedas        

                           

_____________________________________________________________________________
(vieno iš tėvų (globėjo) vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________________
(vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

_____________________________________________________________________________
                                                        (telefonas, elektroninis paštas)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriui

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ, GYVENANTĮ MOKYKLOS APTARNAVIMO 
TERITORIJOJE, Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO 

MOKYKLOS PIRMĄJĄ KLASĘ

201_ m. __________________ __d.
                                             

Panevėžys

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) / globotinį(-ę) _____________________________________

_____________________________________________________________________________

(vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas)

nuo 201_ m. __________ __ d. į Panevėžio __________________________________________   

                                                             (įrašyti mokyklos pavadinimą pagal aptarnavimo teritoriją)

mokyklos 1-ąją klasę.

                  

  

 ________             ______________________________________ 

(parašas)             (vieno iš tėvų (globėjo) vardas ir pavardė)



Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto 
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklas tvarkos aprašo

                                       1B priedas    

____________________________________________________________________________
(vieno iš tėvų (globėjo) vardas ir pavardė)

____________________________________________________________________________  
(vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

____________________________________________________________________________
(telefonas, elektroninis paštas)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriui

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO 
UGDYMO MOKYKLOS PIRMĄJĄ KLASĘ

201_ m. __________________ __d.
Panevėžys

Esant laisvai vietai, prašau priimti mano sūnų (dukterį) / globotinį(-ę) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 (vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas)

nuo 201_ m. __________ __ d. į Panevėžio ________________________________________
                    (įrašyti mokyklos pavadinimą)

mokyklos 1-ąją klasę.
                  
 

                                              

                                              

                         ________            ______________________________________
                                    (parašas)               (vieno iš tėvų (globėjo) vardas ir pavardė)


