
2018 M.M. PRIĖMIMAS Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 

ATMINTINĖ TĖVAMS 

 Jūs galite pasirinkti 1-3 gimnazijas (2017 m. buvo galima rinktis 1-5),  iš kurių viena privalo būti 

teritorinė mokykla. 

 Gimnazija nuo gegužės 1 d. savo interneto svetainėje skelbia: 

- mokinių priėmimo komisijos sudėtį; 

- priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą, kuriame nurodomas komisijos posėdžių grafikas, darbo vieta, 

mokinių ir jų tėvų (rūpintojų, globėjų) informavimo tvarka, priėmimo komisijos posėdžių protokolų ir 

asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vieta ir terminai; 

 Prašymus galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.  

adresu https://svietimas.vilnius.lt/; 

Jeigu nurodote ir mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso/atrankos būdu, prašymą reikia pateikti iki 

kovo 31 d. 

Prašymo pateikimo data jokio pirmumo nesuteikia. 

 Prašymų nagrinėjimo laikas išskaidytas į etapus: 

I etapas – balandžio 1 d. - gegužės 25 d. nagrinėjami asmenų prašymai mokytis I-ose gimnazijos klasėse, 

vykdančiose priėmimą konkurso/atrankos būdu; 

II etapas – birželio 1-30 d. nagrinėjami asmenų prašymai mokytis I-ose gimnazijos klasėse visose 

savivaldybės mokyklose. Pirmasis priėmimo komisijos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip birželio 8 d.; 

III etapas – rugpjūčio mėn. (ne vėliau kaip 08-22) nagrinėjami nepatenkinti asmenų prašymai į likusias 

laisvas mokymosi vietas. 

 Gimnazija birželio 15 d.  savo interneto svetainėje skelbia priimtųjų mokytis į I-IV gimnazijos klases 

sąrašus. 

 Pilaitės gimnazija iki rugpjūčio 20 d. skelbia klasių sąrašus ir sutarčių pasirašymo grafiką. 

 Pilaitės gimnazija rugpjūčio 23 – 29 d. priima dokumentus ir pasirašo sutartis su mokiniais ir jų tėvais. 
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