
 
VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR PRIĖMIMO GRAFIKO 

TVIRTINIMO 

 

2020 m. kovo 4 d.   Nr. V-31 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 1-

423 ,,Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo bei 

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2020-2021 

mokslo metams patvirtinimo”,  

s u d a r a u  mokinių priėmimo komisiją:  

1. Vita Nedzveckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė; 

2. Rūta Pačkauskienė, skyriaus vedėja – komisijos sekretorė; 

3. Irena Medelinskaitė, matematikos mokytoja metodininkė, atsakinga už gyventojų prašymų  

administravimą ir informacijos skelbimą internete; 

4. Elena Muckus, raštinės vedėja; 

5. Virginija Ratiukienė, socialinė pedagogė ekspertė. 

T v i r t i n u  priėmimo į Vilniaus Pilaitės gimnaziją  per E.sistemą grafiką. 

 

 

Direktorius     Zotikas Popovas 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         PATVIRTINTA 

                                                                                                                             Vilniaus Pilaitės gimnazijos 

                                                                                                         direktoriaus 2020 kovo 4 d. 

                                                                                          įsakymu Nr. V-31 
 

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJĄ PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS 

 

             Nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.  – tėvai (globėjai) teikia prašymus. 

             Birželio 2 d.  priėmimo komisija nagrinėja prašymus ir gimnazija siunčia pakvietimus. 

             Birželio 5-7 d. tėvai tvirtina pakvietimus. 

             Birželio 12 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų. 

             Birželio 13-15 d. koreguojami/pildomi prašymai negavus pakvietimo. 

             Birželio 16 d. priėmimo komisija nagrinėja prašymus  ir gimnazija siunčia pakvietimus į  

laisvas vietas. 

             Birželio 17-18 d. tėvai tvirtina pakvietimus. 

             Birželio 19 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų. 

            Birželio 22 d. priėmimo komisija nagrinėja prašymus  ir gimnazija siunčia pakvietimus į  

laisvas vietas. 

            Birželio 23-25 d. tėvai tvirtina pakvietimus. 

            Birželio 26 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų. 

            Rugpjūčio 24 d.  priėmimo komisija nagrinėja prašymus ir gimnazija siunčia pakvietimus į  

laisvas vietas. 

            Rugpjūčio 25-26 d. tėvai tvirtina pakvietimus. 

            Rugpjūčio 27 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų. 

 

            Komisija posėdžiauja 210 kabinete. 

            Komisijos posėdžiai prasideda 12 val. 

            Priėmimo komisijos posėdžių protokolai ir asmenų pateikti dokumentai saugomi raštinėje. 
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