
 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos 2023 – 2024 m.m. mokinių priėmimo tvarka 

Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarka: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/2cf75f40a6c911ed8df094f359a60216  

Prašymas ir visi jį papildantys dokumentai teikiami tik internetu Vilniaus m. savivaldybės e. 

sistemoje: https://svietimas.vilnius.lt/  

Priklausančią pagal gyvenamąją vietą mokyklą galima pasitikrinti: 

https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools  

Rekomenduojama prašymą pateikti kartu su visais priėmimo be eilės, pirmumo teisę užtikrinančiais 

ir mokymosi pasiekimus iliustruojančias dokumentais (duomenys apie deklaruotą gyvenamąją vietą 

yra sutikrinami automatiniu būdu). 

Prašymai ir visi jį papildantys dokumentai e. sistemoje teikiami nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 

31 d. Vėliau koreguojami arba papildomi negavus pakvietimo. Su priėmimo grafiku galima 

susipažinti adresu: https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2023/01/PRIEMIMO-I-VILNIAUS-

MIESTO-SAVIVALDYBES-BENDROJO-UGDYMO-MOKYKLAS-PER-E.-SISTEMA-

GRAFIKAS.pdf.  

Prašymai gimnazijoje nagrinėjami nuo 2023 m. birželio 1 d. pagal patvirtintą priėmimo komisijos 

darbo grafiką. Sprendimą dėl priėmimo mokytis priima gimnazijos priėmimo komisija. 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJĄ 2023 METAIS 

KOMISIJOS DARBO TVARKA 

 

Komisijos nariai atsako už skaidrų ir sąžiningą mokinių priėmimo vykdymą, vadovaujantis 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747. 

Mokinių priėmimo komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos posėdžių protokolai saugomi 

gimnazijos raštinėje trejus metus. 

 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžių grafikas 

 

1. Komisija posėdžiauja birželio 5 d. 12 val. 339 kab. 

Mokykla siunčia kvietimus e. sistemoje iki 16 val. 

Birželio 5–6 d. nuo 16.30 val.(iki 24.00 val. 6 d.) tėvai tvirtina kvietimus e. sistemoje. 

Gimnazijos svetainėje skelbiami kviečiamųjų mokytis registracijos numeriai. 

2. Komisija posėdžiauja birželio 7 d. 12 val. 339 kab. 

Mokykla siunčia kvietimus e. sistemoje iki 16.00 val. 
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Birželio 7-9 d. nuo 16.30 val. (iki 15.00 val. 9 d.) tėvai tvirtina kvietimus elektroninėje registracijos 

sistemoje. 

Gimnazijos svetainėje skelbiami kviečiamųjų mokytis registracijos numeriai. 

3. Komisija posėdžiauja birželio 13 d. 12 val. 339 kab. 

Mokykla siunčia kvietimus e. sistemoje iki 16.00 val. 

Birželio 13–15 d. nuo 16.30 val. (iki 15 val. 15 d.) tėvai tvirtina kvietimus elektroninėje 

registracijos sistemoje. 

Gimnazijos svetainėje skelbiami kviečiamųjų mokytis registracijos numeriai. 

4. Komisija posėdžiauja birželio 19 d. 12 val. 339 kab. 

Mokykla siunčia kvietimus e. sistemoje iki 16.00 val. 

Birželio 19–20 d. nuo 16.30 val. (iki 24 val. 20 d.) tėvai tvirtina kvietimus elektroninėje 

registracijos sistemoje. 

Gimnazijos svetainėje skelbiami kviečiamųjų mokytis registracijos numeriai. 

5. Komisija posėdžiauja birželio 21 d. 11 val. 30 min. 339 kab. 

Mokykla siunčia kvietimus e. sistemoje iki 16.00 val. 

Birželio 21–22 d. nuo 16.30 val. (iki 15 val. 22 d.) tėvai tvirtina kvietimus elektroninėje 

registracijos sistemoje. 

Gimnazijos svetainėje skelbiami kviečiamųjų mokytis registracijos numeriai. 

6. Komisija posėdžiauja birželio 23 d. 11 val. 30 min. 339 kab. 

Mokykla siunčia kvietimus e. sistemoje iki 16.00 val. 

Birželio 23–27 d. nuo 16.30 val. (iki 15 val. 27 d.) tėvai tvirtina kvietimus elektroninėje 

registracijos sistemoje. 

Gimnazijos svetainėje skelbiami kviečiamųjų mokytis registracijos numeriai. 

7. Komisija posėdžiauja rugpjūčio 21 d. 12 val. 339 kab. 

Mokykla siunčia kvietimus e. sistemoje iki 16.00 val. 

Rugpjūčio 21-22 d. nuo 16.30 val. (iki 24 val. 22 d.) tėvai tvirtina kvietimus elektroninėje 

registracijos sisitemoje. 

Gimnazijos svetainėje skelbiami kviečiamųjų mokytis registracijos numeriai. 

8. Komisija posėdžiauja rugpjūčio 25 d. 12 val. 339 kab. 

 Mokykla siunčia kvietimus e. sistemoje iki 16.00 val. 

Rugpjūčio 25-28 d. nuo 16.30 val. (iki 24.00 val. 28 d.) tėvai tvirtina kvietimus elektroninėje 

registracijos sistemoje. 

Gimnazijos svetainėje skelbiami kviečiamųjų mokytis registracijos numeriai. 



 

 

Esant būtinybei, komisijos posėdžių datos gali būti keičiamos. Pakeitimai skelbiami gimnazijos 

interneto svetainėje. 

Informacija apie priėmimo sąlygas teikiama telefonu 8 61879968 (priėmimo komisijos pirmininkas 

Paulius Bakanas). 

 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos 2023 – 2024 m.m. I klasių formavimo tvarka 

Siekiant užtikrinti mokymosi prieinamumą pagal bendrojo ugdymo programą pirmiausia 

priimami mokytis asmenys, gyvenantys Pilaitės gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. 

Tik esant laisvų vietų gali būti priimami asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra 

Savivaldybės, tačiau ne Pilaitės gimnazijai priskirtoje teritorijoje ir vėliau tie asmenys, kurių 

gyvenamoji vieta nėra deklaruota Vilniaus Savivaldybėje.  

Kai asmenys yra ne iš Pilaitės gimnazijai priskirtos aptarnavimo teritorijos ir esant laisvų vietų, 

vadovaujamasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašo ir Pilaitės gimnazijos priėmimo komisijos patvirtintais kriterijais. 

Vadovaujantis 2022 m. vasario 14 d. pasirašyta Pilaitės gimnazijos ir Martyno  Mažvydo 

progimnazijos bendradarbiavimo sutartimi Nr.12-149 į Pilaitės gimnaziją  priimami visi M. 

Mažvydo progimnazijoje 8 klases baigę mokiniai.  

Pirmoji užsienio kalba gimnazijoje – anglų, antrosios užsienio kalbos: prancūzų, vokiečių, rusų. 

Klasių komplektai formuojami atsižvelgiant į antrosios užsienio kalbos ir dorinio ugdymo 

pasirinkimus.   

Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai gali būti priimami į gimnaziją su visu klasės 

kolektyvu (laisvos vietos klasėje bus papildytos mokiniais iš kitų klasių ir mokyklų).  

Martyno  Mažvydo progimnazijos 8 klasių mokiniai ir jų tėvai gali rinktis norimą mokymosi kryptį-

modulį (klasių tėvų kolektyvas tariasi dėl mokymosi krypties pasirinkimo. Jei mokiniai pageidauja 

mokytis bent vienoje iš kryptingo ugdymo klasių, e. sistemos skiltyje „Kita svarbi informacija“ turi 

tai nurodyti). 

Į klases, pasirinkusias modulį, esant laisvų vietų bus papildomai priimami mokiniai, kurių 8-

os klasės I pakopos pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo vidurkis ir moduliui 

giminingų dalykų vidurkis bus aukštesnis bei atsižvelgiant  į olimpiadų, konkursų, patvirtintų 

ŠMM, miesto, šalies ir tarptautinių prizinių vietų rezultatus (jei mokiniai pageidauja mokytis 

bent vienoje iš kryptingo ugdymo klasių, e. sistemos skiltyje „Kita svarbi informacija“ turi 

tai nurodyti). 

Modulio pamokose klasė bus dalijama į dvi grupes. 2023–2024 m.m. I kl. mokiniams yra 

siūlomos šios ugdymo kryptys:  

 

Prancūzų kalbos (p) klasės (2+1 privaloma prancūzų kalbos pamoka I-II kl.)  

Siekiant užtikrinti tęstinumą I-II kl. siūlomos 3 prancūzų k. savaitinės pamokos, per kurias 
toliau ugdomi klausymo, skaitymo, rašymo bei kalbėjimo įgūdžiai. Itin didelis dėmesys 
skiriamas kalbėjimo įgūdžių tobulinimui, tai vykdoma per įvairias veiklas ar projektus (pvz., 
darbas grupėse, sukurti video apie mėgstamiausią receptą arba apie Vilniaus senamiestį ar kt.).  



 

Tokių grupinių projektų metu mokiniai mokosi dirbti drauge, ieškoti palankiausių problemų 
sprendimų, gerbti vieni kitus. Nemažai dėmesio skiriama frankofoniškai kultūrai, menui, 
istorijai, kad mokiniai įgytų universalių žinių. Taigi per pamokas plėtojamos ne tik  dalykinės 
kompetencijos, bet ir komunikavimo, pažinimo, emocinės, kūrybiškumo ir kt. Svarbu palaikyti 

mokinių motyvaciją ir pozityvų požiūrį į prancūzų kalbą. 

Yra galimybė vykti į Prancūziją (į Angers miestą, nes gimnazija yra pasirašiusi ilgalaikę 
bendradarbiavimo sutartį) tobulinti savo žinias, gyventi prancūziškose šeimose, dalyvauti 
edukacinėse išvykose siekiant pažinti Luaros slėnio regioną. 

Prancūzų kalbos mokėjimas ateityje gali mokiniams suteikti galimybę būti konkurencingesniais 
darbo rinkoje, o tai yra didelis privalumas šiuolaikinėje visuomenėje. 

 

Teatro ir muzikos moduliai (+1 pamoka I kl., galimybė II kl. rinktis tos 
pačios krypties neformalaus ugdymo būrelį) 

Muzikos ir teatro modulio pamokose mokiniai lavins kūno, balso ir instrumento valdymo įgūdžius. 
Augins vaizduotę ir empatiją, mokysis pasakoti istorijas teatro kalba. Išgyvendami bendras 
emocijas ir įveikdami bendrus iššūkius pradės geriau suprasti ne tik juos supančią aplinką, tikrovės 
ar fantazijų pasaulį, bet ir mokysis savistabos bei saviraiškos. 

Siekiamas modulio produktas – miuziklo pastatymas. 

 

Taikomosios dekoratyvinės dailės ir dizaino moduliai (+1 pamoka I kl., 
galimybė II kl. rinktis tos pačios krypties neformalaus ugdymo būrelį) 

    Taikomosios dekoratyvinės dailės ir dizaino modulio pamokose mokiniai ugdys(is) 
gebėjimus sukurti nedidelius dailės ir dizaino (keramikos, tekstilės, juvelyrikos, interjero 
detalių...) dirbinius, turinčius praktinę bei puošybinę paskirtį buityje, tenkinant materialinius ir 
asmeninius poreikius, panaudojant ne tik naujas, bet ir antrines žaliavas, džiovintą gamtinę 
medžiagą, pritaikant įvairias tvarumo idėjas. Modulio pamokų metu mokiniai ugdys(is) 
gebėjimus ne tik nupiešti, bet ir tiksliai  nubraižyti, sumaketuoti pasirinktą gaminį, susipažins su 
pastatų eksterjero ir interjero brėžiniais. 

      Mokiniai įgis patirties keramikos srityje, gaminant nedidelius gaminius iš molio, juos 
glazūruojant ir degant aukštos temperatūros krosnyje. 
 
 

IT ir fizikos moduliai (+1 pamoka I kl.,  galimybė II kl. rinktis tos pačios 
krypties neformalaus ugdymo būrelį) 

IT modulio pamokose mokiniai ugdysis gebėjimus nuosekliai, struktūriškai mąstyti, susipažins  su 

programavimo pradmenimis, pagrindinėmis algoritmavimo konstrukcijomis, įgis  algoritminio 

mąstymo pradmenis, mokysis parinkti, pritaikyti, kurti programas matematinėms  ar fizikinėms 

problemoms spręsti, jas testuoti ir apipavidalinti rezultatus. Ugdysis gebėjimus  tikslingai apdoroti 

fizikos tyrimų ir eksperimentų duomenis naudojant informacines  technologijas.  

Fizikos modulio pamokas skirsime eksperimentiniams įgūdžiams lavinti. Mokysimės kelti  

klausimus ir hipotezes, planuoti stebėjimus ir bandymus, saugiai naudodamiesi laboratorine įranga  

ir medžiagomis juos atlikti, apibendrinti gautus duomenis, vertinti jų tikslumą ir patikimumą,  

matavimo paklaidas, pastebėti ir ištaisyti klaidas, formuluoti pagrįstas išvadas. Išbandysime  

programėles ir kitas kompiuterines priemones fizikos dėsningumų patikrinimui. Pritaikysime  



 

fizikos, chemijos, matematikos, informacinių technologijų žinias ir gebėjimus problemoms spręsti  

bei tyrimų rezultatams apdoroti ir vaizdžiai pateikti.   

___________________________ 

 

 

Pilaitės gimnazijos priėmimo mokytis kriterijai  
 

Priėmimas be eilės (Tvarkos aprašo 56 

punktas) 

e. sistemoje pateikiami dokumentai 

Vaikai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, gyvenantys 

gimnazijos aptarnavimo teritorijoje. 

Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma 

 

Užsienio valstybių diplomatinio korpuso 

darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje 

esančiose diplomatinėse atstovybėse, vaikai. 

Kriterijų patvirtinantys dokumentai 

Mokyklos darbuotojų, dirbančių gimnazijoje 

pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai. 

Pažyma iš darbovietės 

 

Reemigrantų vaikai, kurių tėvai buvo deklaravę 

išvykimą iš Lietuvos, tačiau apsisprendė grįžti 

gyventi į Lietuvą, priklausantys gimnazijos 

aptarnavimo teritorijai. 

Išsideklaravimo iš Lietuvos pažyma, 

vaiko mokymosi užsienyje pasiekimų pažyma 

 

Įvaikinti vaikai, globotiniai, rūpintiniai 

(išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma 

tėvų prašymu), kai tėvų (globėjų, rūpintojų) 

deklaruota 

gyvenamoji vieta priklauso gimnazijos 

aptarnavimo teritorijai. 

Kriterijų patvirtinantys dokumentai 

 

Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso 

darbuotojų, sugrįžusių iš darbo užsienyje ir 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos 

profesinės karo tarnybos karių, perkeltų į 

Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją, vaikai, 

priklausantys gimnazijos aptarnavimo 

teritorijai. 

Kriterijų patvirtinantys dokumentai 

 



 

Pirmumo kriterijai (Tvarkos aprašo 58 

punktas) gyvenantiems gimnazijos 

aptarnavimo teritorijoje 

Kriterijaus vertė taškais 

 

Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) 

(jeigu kitas miręs, teismo pripažintas dingusiu 

be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo 

pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu 

apribotos tėvystės teisės), neįgalių tėvų vaikas. 

1 taškas. Pažymėjimo, pažymos, teismo 

sprendimo kopijos 

 

Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo 

vaikai, kurie priimami kartu. 

2 taškai. Daugiavaikės šeimos faktą įrodantys 

dokumentai  

Vaikai, kurių vieno iš tėvų ir paties vaiko 

deklaruotos gyvenamosios vietos laikas 

gimnazijos aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir 

daugiau metų (nuo 2 iki 6 metų). 

2 taškai. Dokumentų pridėti nereikia 

(deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu 

skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėliau 

- vėlesnių posėdžių datai) 

Vaikai, kurių vieno iš tėvų ir paties vaiko 

deklaruotos gyvenamosios vietos laikas 

gimnazijos aptarnavimo teritorijoje yra daugiau 

nei 6 metai. 

4 taškai. Dokumentų pridėti nereikia 

(deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu 

skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėliau 

- vėlesnių posėdžių datai) 

Vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo ar 

rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota 

gyvenamoji vieta yra gimnazijos aptarnavimo 

teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) būste. 

2 taškai. Nekilnojamojo turto nuosavybės 

dokumentų kopija 

Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir 

(ar) įseserės) prašymo pateikimo metu jau 

mokosi I gimnazijos klasėje ir tęs mokymąsi II 

klasėje, turi teisę pretenduoti į gimnazijos 

laisvas vietas kartu su gyvenančiais gimnazijos 

aptarnavimo teritorijoje vaikais. 

1 taškas. Nurodoma brolio/sesers (įbrolių ir (ar) 

įseserių) vardas, pavardė, klasė 

Papildomi kriterijai (Tvarkos aprašo 64 

punktas) 

Vertė taškais 

Mokiniai pagal jų pageidavimą mokytis 

dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio 

kalbų. 

Iki 2 taškų – 8-os klasės I pakopos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų pažymėjimo vidurkis ir 

moduliui giminingų dalykų aukštesnio 

įvertinimo  kriterijus. Rezultatų vidurkis 

dalijamas iš 10 ir dauginamas iš dviejų. 

e. sistemoje pateikiami dokumentai I pusmečio ar I ir II trimestro rezultatų pažyma 



 

Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių 

olimpiadų ir konkursų dalyviai.  

0,5 taško – už miesto laimėjimus (I-III vietos, 

7-8 klasė). 

1 taškas – už šalies laimėjimus (I-III vietos, 7-8 

klasė). 

1,5 taško – už tarptautinius laimėjimus (I-III 

vietos, 7-8 klasė). 

Skaičiuojamas vienas aukščiausias laimėjimas. 

e. sistemoje pateikiamos padėkos, diplomai, įsakymai, pagyrimo raštai, sertifikatai ar kt. 

dokumentų kopijos 

Mokiniai, lankantys ar baigę neformaliojo 

(meninės ir (ar) mokslinės, sporto 

krypčių) švietimo įstaigas. 

Neformaliojo švietimo įstaigos 

pažymėjimas/pažyma 

 

 


