
PRIĖMIMAS Į 5-ĄSIAS KLASES

Mokiniai,  norintys  tęsti  mokymąsi  savo  mokyklos  5-oje  klasėje,  mokyklos  direktoriui 
teikia tik prašymą. 

Centralizuotai į  5-ąsias klases priimami Pradinę mokyklą baigusieji, pereinantys mokytis 
iš vienos miesto mokyklos į kitą, Panevėžio rajono ar kitų savivaldybių mokyklų mokiniai.

Pirmumo teise priimami mokiniai,  kurie gyvena (deklaravę gyvenamąją vietą) mokyklai 
priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, gyvenamąją 
vietą deklaravę kitų Savivaldybės  mokyklų aptarnavimo teritorijose ir deklaravusieji  gyvenamąją 
vietą  kitose  savivaldybėse  mokiniai,  pradinio  ugdymo  programą  baigę  Panevėžio  miesto 
savivaldybės   mokyklose.  Esant  laisvų  vietų,  priimami  asmenys,  gyvenamąją  vietą  deklaravę 
Panevėžio rajone, kitose savivaldybėse. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, priimama pagal 
prašymų padavimo datą ir laiką .

 Centralizuotas  priėmimas  vykdomas   Švietimo  skyriuje  (Topolių  al.  12,  30  kab.);  iki 
gegužės 31 d. taikomas pirmumas mokyklos teritorijoje gyvenantiems vaikams, nuo birželio 1 d. 
teritorinis pirmumas nebetaikomas,  priimama į laisvas vietas.

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

Tėvai (globėjai)  turi pateikti:
1.   prašymo   popierinį  ar elektroninį variantą ,  
2. gimimo liudijimą ir jo kopiją,
3. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą,
4.   vaiko sveikatos pažymėjimą  ,
5.pradinio išsilavinimo pažymėjimą   ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą   

(būtina  pristatyti į  Švietimo  skyrių per  5  darbo  dienas  nuo  pažymėjimo  išdavimo  dienos, 
nepateikusieji pradinio išsilavinimo pažymėjimų į 5-ąsias klases nepriimami).

Pradėti priėmimą 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
                                                                                      2A priedas         

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

MOKYKLOS PENKTĄJĄ 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 5-ąją klasę.

                  

 
Dorinis ugdymas (tikyba, etika) __________________________________________
     (įrašyti)
                                  

  

 

  ________                _____________________________________

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



Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto   
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklas tvarkos aprašo
2B 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 PENKTĄJĄ 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 5-ąją klasę.

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) __________________________________________
     (įrašyti)
                                           

                                           

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

               


