Priėmimas į I gimnazijos klasę
Mokiniai į gimnaziją priimami konkursinės atrankos būdu vadovaujantis Konkursinės atrankos į
gimnaziją organizavimo tvarka 2022 m.
KAD GALĖTUMĖTE DALYVAUTI ATRANKOS KONKURSE į I gimnazijos klasę, turite atlikti šiuos
veiksmus:
nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. UŽPILDYTI prašymą per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės
interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt;
nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. ATSIŲSTI el. paštu priemimas@vzg.lt
GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI PATEIKTI DOKUMENTUS:
•
•
•

nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą (skenuotą arba pasirašytą el. parašu) dėl priėmimo
mokytis;
I pusmečio (arba II trimestro) įvertinimus;
praėjusių 2020–2021 m. m. ir iki 2022 m. kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2021–2022
m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos)
diplomų kopijas.

Kiekvienam mokiniui, pateikusiam Gimnazijos priėmimo komisijai dokumentus, suteikiamas
individualus prisijungimo kodas prie priėmimo sistemos. Jis išsiunčiamas kandidatui prašyme nurodytu el.
paštu.
Mokinio Patikrinimo vieta ir laikas kiekvienam kandidatui bus atsiųsti į registracijos metu
nurodytą elektroninį paštą iki 2022 m. gegužės 03 d.
Gegužės 7 d. reikia atvykti į gimnaziją ir dalyvauti Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinime.
Patikrinimą sudaro lietuvių kalba ir literatūra (60 min.) ir matematika (60 min.). Būtina turėti galiojantį
mokinio pažymėjimą (arba asmens tapatybės kortelę), asmeninės apsaugos priemones (kaukę arba
respiratorių), laikytis saugos reikalavimų.
Gegužės 27 d. 16.00 val. su gimnazijos suteiktu prisijungimo kodu galima bus sužinoti asmeninius
Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo rezultatus, konkursinį balą bei Priėmimo komisijos sprendimą –
PRIIMAMAS ar NEPRIIMAMAS. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą.
Nuo gegužės 27 d. 18.00 val. iki birželio 5 d. savo apsisprendimą mokytis gimnazijoje būtina
patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt.
Nuo birželio 27 d. iki liepos 8 d. reikia pasiimti pažymą ir pristatyti Tvarkos 5.14 p. nurodytus
dokumentus.
Mokymosi sutartys pasirašomas savivaldybės puslapyje elektroniniu būdu.
Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas teikiama adresu priemimas@vzg.lt bei tel. +370
68468994, +370 61686356.

