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MOKINIU, Z\TVYKUSIV AR GRIZUSIU IS UZSINNIO, PRIEMIMO IR UGDYMO
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1" Kauno Martyno MaZvydo progimnazijos (toliau - mokykla) Mokiniq, griZusiq i5

uZsienio, priemimo ir ugdymo organizavimo tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) reglamentuoja
Lietuvos piliediq iir uZsieniediq, atvykusiq ar griZusiq gyventi i Lietuv4, vaikq priemim4 i mokykl4
bei ugdym4 pagal pradinio/pagrindinio ugdymo programos pirm4j4 dali.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo
programos tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2077 m.
vasario 13 d. isakymu Nr. V-78 ,,Del Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandLio 5 d. isakymo
Nr. ISAK-556 ,,Del nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apra5o
patvirtinimo" pakeitimo", Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymu 2019--
08-30 Nr. SR-3534 ,,Ddl sugriZtandiq i Lietuv4 asmeml Svietimo ir integracijos".

il SKYRIUS
MOKINTU, ATVYKUSTU AR GRIZUSTU 15 UzSlnNrO, PRTEMTMAS

3. Mokinys, baiggs uZsienio valstybes, tarptautines organizacij os pradinio/pagrindinio
ugdymo programos dali priimamas mokytis pagal pradiniolpagrindinio ugdymo program4
vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos apraSu, patvirlintu
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m, vasario 13 d. isakymu Nr. V-78 ,,Del
Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandZio 5 d. isakymo Nr. ISAK-556 ,,Ddl nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraSo patvirtinimo" pakeitimo".

4. .[5 uZsienio atvykusiq ar griZusiq mokiniq tevai (globejai) mokyklos direktoriui
pateikia:

pra5ym4 del priemimo i mokykl4;
gimimo liudijimo ar asmens dokumento koprj+;
mokinio patirti ir pasiekimus irodandius dokumentus.

5. Ivtokyklos Vaiko geroves komisija pagal turim4 informacijq (pateiktus asmens patirti
ir pasiekimus irodandius dokumentus), atsiZvelgus i mokinio amLl;, pokalbir,rs su mokiniu ir jo tevais
(globejais), rekornLenduoja mokiniui mokytis klaseje, kurioje mokosi jo bendraamZiai.

6. Jei mokinys atvyksta mokytis pasibaigus ugdymo procesui (mokslo metams),
priimamas mokytis i auk5tesng klasg, nei mokesi uZsienio Salies mokykloje, jei atvyksta mokytis
mokslo metq eigo.je - tgsia mokslus analogi5koje klaseje.

7. Jei i5 pateiktq asmens mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq, pokalbiq ir kitq
duomenq paaiSkfia, kad asmens pasiekimai auk5tesni arba Zemesni, nei numatyti ugdymo
programoje,pagal kuri4 mokosi jo bendraamLiai, asmuo turi teisg mokytis auk5tesneje klaseje (klase
Zemiau).

8, Vaiko geroves komisijos pirmininkas sprendim4 suderina su tevais (globejais).
9. Priemimas mokyis iforminamas mokymosi sutartimi.
10. Mokinys i5 karto iregistruojamas I Mokiniq registr4 ir mokyklos elektronini

dienyn4.

_ 11. Apie atvykusius i5 kitq Saliq mokinius mokyklos direktorius ra5tu informuoja
Svietimo skvriu.

4.r.
4.2.
4.3.
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III SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

12. JMokyklos Vaiko gerovds komisija nusprendZia del reikiamos Svietimo/mokymosi
pagalbos teikimo:

l2.L 1tei nustatoma, kad mokiniui reikalinga tiksline pagalba programq skirtumams
likviduoti, mokiniui sudaromas Individualaus ugdymo planas (1 priedas);

12.2. mokyklos Vaiko geroves komisija konsultuoja mokini ugdanti mokytoj4 de.
Individualaus ugdymo plano sudarymo;

12.3. jtei, atvykgs mokinys, visai nemoka ar nepakankamai moka lietuviq kalb4, bet
pageidauja einamaisiais metais mokytis pagal Bendrqj4 program4, savivaldybeje nesusidarius
nemokandiq lietuviq kalbos mokinirl iSlyginamajai klasei ar laikinajai (mobiliajai) grupei, mokykla
sudaro s4lygas tobulinti lietuviq kalbos gebejimus, organizuodama papildom4, individualq lietuviq
kalbos mokym4.

13. .Elektroniniame dienyne yra fiksuojama mokinio daroma palanga.
14. .Apie mokinio pasiekimus klases mokytojas, klases aukletojas atsiskaito mokyklos

Vaiko geroves komisijai, mokytojq tarybai - teikiant bendr4 klases mokymosi ataskait4.
15. 'Visi duomenys, susijg su mokiniu ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialus ir

naudojami tik tiell kiek tai b[tina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas
funkcijas, uZtikrinti mokinio teises ir teisetus interesus.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Sjis apra5as gali bfiti keidiamas, papildomas pasikeitus teises aktams.



KATINO MARTYNO MAZVYDO PROGIMNAZIJOS

MOKINIO

Mokiniq, atqrftgsiU ar griZusiq iS

uZsienio, priemirno ir ugdymo
organizavimo tvarkos apra5o
1 priedas

KLASES

l.

Planas vyl<domas nuo 20 _m.

Mokinio gebejimai (ke

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

d. Iki 20 m. d,

vaikas geba savarankiSkai atlikti, o k? su pagalba)

2. Vaiko socialinr3, kult[rine, kalbine patirtis

3. Buvusios ugdymo istaigos, i5 kurios mokinys griLo latvyko, organizavimo bruoZai (pavyzdZiui,

dienos laikas praleistas ugdymo jstaigoje (visos dienos molrykla ir pan,), ugdymo proceso

integruotumo lygrnuo, maitinimo kultura, pertraukt4laiko skirtumai ir t,t.)

4. Ugdymo tikslai ir uZdaviniai

5, Taikomos strategijos, metodai, veiklos atmintines

6. Ugdymo ir ugdymosi priemones

7. Svietimo pagalba,jos intensyvumas, veiklos prioritetai (eigu pagalbateikiama)

Logopedo pagalba

Specialioj o pedago go pagalba

S ocialinio pedago go p agalba

Psichologo pagall>a

8. Mokinio pasiekimai, isisavinant programos turini (Zinios, gebejimai, vertybines nuostatos)
(P i I do m a p a s i b a i 74u s num aty t am in div i du al au s u g dy m o p I ano t e r m inu i .)

(P il doma p as ib ai gus numatyt am indiv idual aus u gdymo pl ano t er minui.)



Dalykas Valandq
skaiiius

Mokinio veikla Pasiekimai

+
(pasiekd)

+/_
(siekia) nenasiekdl

Lietuviu kalba
UZsienio kalba
Matematika
Pasaulio oaZinimas
Klno kultlra

PIan4 parenge:

Mokytojas

Logopedas

(vardas, pavardd, paraf as)

(v ar das, p av ar d€, p ar ai as)

Specialusis pedagogas
(vardas, pavarde, paraY as)

Socialinis pedagogas
(v ar das, pav ar dd, par ai as)

Psichologas
(vardas, pavarde, paraias)

SusipaZinau:
Tev4 @lobejt) vardas, pavarde, paraias

SUDERINTA

Vaiko geroves komisijos pirmininkas


