




Mokyklos vidaus erdvės





Mokyklos lauko erdvės



Pagrindinės 
priėmimo į 
Kauno m. 
mokyklas 
nuostatos

Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programą pirmumo teise 
priimami asmenys, gyvenantys mokyklos 
aptarnavimo teritorijoje. 

Jei prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo 
programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta 
daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į : 

• gyvenamosios vietos deklaravimo datą, 

• taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 
turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

• mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo 
siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties 
lygmens programą



Dokumentai, 
reglamentuojantys 
mokinių priėmimą į 
Kauno m. mokyklas

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašas suvestinė redakcija: 

https://bit.ly/3pNaUJl

https://bit.ly/3pNaUJl


Kada priimama mokytis pagal pradinio ugd. programą?

• Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas 
pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

• Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo 
programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis 
buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau 
(kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai). 

• 2019 m. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme įteisinama, kad: - nuo 
2020 m. rugsėjo 1 d. privalomas priešmokyklinis ugdymas teikiamas 
vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueis 6 m. ir vaikams, 
kuriems iki kitų metų rugpjūčio 31 d. sueina 6 m



Priėmimo į mokyklas el. sistema

Prašymai pradėti mokytis 2021–2022 m. m. Kauno miesto Savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklose bus registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės 
internetinę svetainę nuo 2021 m. balandžio 01 d. 12 valandos.

Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus 
galima pateikti mokyklose.

http://www.kaunas.lt Miestiečiams            Vaiko registracija į mokyklas

https://imokykla.kaunas.lt/

https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

http://www.kaunas.lt/
https://imokykla.kaunas.lt/
https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/


Moksleivių registracija į 
Kauno m. mokyklas

https://imokykla.kaunas.lt/

https://imokykla.kaunas.lt/


Žemėlapio pavyzdys



Ką labai svarbu žinoti

• Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos
priimamų asmenų eiliškumui.

• Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo programos I dalį pirmumo teise
priimami asmenys, gyvenantys mokyklos
aptarnavimo teritorijoje.

• Neturint galimybės jungtis prie internetinės svetainės,
Jums patogiu laiku reikėtų atvykti į mokyklos raštinę,
kur Jums padės internetinėje svetainėje registruoti
prašymą.



Dažniausiai užduodami klausimai apie mokinių priėmimą

Kokius dokumentus reikia pateikti, registruojant vaiką į 
mokyklą? 
Sudariusi priimamų mokytis mokinių sąrašus, kiekviena mokykla nustato
mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuoja prašymus pateikusius
asmenis, kokius dokumentus (teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie
vaiko sveikatą, mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo
programos baigimo dokumentą, specialiuosius poreikius įrodančių
dokumentų kopijas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus) ir kada jie
turi pateikti mokyklos direktoriui.

Domėkitės mokyklos į kurią paduotas prašymas internetinėje svetainėje.



DUK
Kaip šeimai pateikti dokumentus apie deklaruojamą gyvenamąją 

vietą, jeigu ji, pavyzdžiui, gyvena nuomojamame bute ir nuomininkai 
nėra davę sutikimo tame bute deklaruoti gyvenamąją vietą?

• Priėmimo tvarkoje numatyta: „Tėvai (arba vienas iš tėvų, jeigu tėvai
negyvena kartu) arba pats vaikas, kurie nuolat gyvena mokyklos
aptarnavimo teritorijoje, bet dėl įvairių priežasčių gyvenamąją vietą yra
deklaravę kitur, arba tėvai (arba vienas iš tėvų, jeigu tėvai negyvena
kartu) ir pats vaikas, kurie atvyko laikinai gyventi, mokyklai pateikia
gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus (pvz., patalpų nuomos
sutartį, pažymą iš registro apie įsigytą nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo
turto pirkimo ar kitus dokumentus).“

• Dėl vaiko priėmimo sprendžia mokyklos priėmimo komisija.



DUK
Kiek mokyklų galima bus rinktis, pildant prašymą?
Rekomenduojame pasirinkti ne daugiau trijų mokyklų

Ką daryti, jeigu tėvai nenori leisti vaiko į mokyklą, kuri priskirta pagal 
gyvenamąją  teritoriją?
Ieškoti mokyklos, kurioje yra laisvų vietų. 

Ar yra galimybė užregistruoti vaiką į mokyklą elektroniniu būdu esant 
ne Lietuvoje?
Prisijungti prie registravimo sistemos galima tik iš Lietuvos interneto paslaugų tiekėjams 
priskirtų IP adresų ir turint galimybę autentifikuotis per elektroninius valdžios vartus. 

Jei pateikus prašymus į kelias mokyklas, gaunama informacija, kad 
visi prašymai patenkinti? 
Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po informacijos gavimo iš mokyklos dienos, 
informuoja pasirinktą mokyklą apie savo galutinį apsisprendimą. Asmuo, nepateikęs šios 
informacijos iki nurodyto laiko, komisijos sprendimu gali būti išbrauktas iš priimtų 
mokytis asmenų sąrašų.



Po mokinio 
priėmimo į 

mokyklą 
patvirtinimo

Mokykla ir naujai į ją atėjęs mokinys 
arba tėvas (globėjas), jeigu vaikui dar 
nėra 14 metų, turi pasirašyti sutartį. 

Tai numato Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymas. 

Sutartyje apibrėžti : vidaus darbo 
tvarkos ir moksleivio elgesio taisyklių 

reikalavimai, ugdymo įstaigos 
įsipareigojimai, lankančių mokyklą 

vaikų ir jų tėvų įsipareigojimai. 



Ką turėsite 
daugiau 
žinoti?

Pasirenka-
masis dalykas

Apranga 
mokykloje

Pasirenkamasis dalykas mokykloje - dorinis 
ugdymas

Tikyba ar etika? 

Mūsų mokykloje-darželyje mokiniai privalo 
dėvėti uniformą.

UAB TOMETA

ad. Draugystės g.19

tel. 865635783



Mokyklos:

Aprūpina vadovėliais visus 
pirmaklasius;

Pratybų sąsiuvinius, jei 
prireikia, perka 
centralizuotai;

Naudojasi e. dienynais -

Tamo ir Mūsų darželis

Renkasi ir naudoja 
skaitmeninius ugdymo 

išteklius, dirba su 
skaitmeninėmis mokymosi 
aplinkomis: Eduka, Ema...

Visą skaitmeninių priemonių 
įvairovę galima rasti NŠA 

(nacionalinės švietimo 
agentūros) puslapyje: 

https://rb.gy/w6px



Nuotolinis mokymas(is)

Kaip mokosi dabartiniai pirmokai šiandien? 

Kiekviena mokykla priima sprendimus dėl 
mokymosi aplinkos  nuotoliniam mokymui(si) 
naudojimo

Dažniausiai pradiniam ugdymui naudojamos 
aplinkos šiuo metu :  ZOOM, Microsoft teams, 
Google Clasroom, Skype...

Informaciją, susijusią su nuotoliniu mokymu(si), 
kviečiame sekti Švietimo portale

www.emokykla.lt/nuotolinis.        

http://www.emokykla.lt/nuotolinis


Mokyklos darželio ugdytiniai

• 95 pradinių klasių mokiniai.

• 67 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

ugdytiniai.



Mokykloje –darželyje  

vykdomas neformalus 

ugdymas



Mokykloje –darželyje  vyksta įvairios 

veiklos,  šventės ir projektai



Rugsėjo 1-osios šventės 

mokykloje darželyje





https://rb.gy/qplwfd
https://rb.gy/qplwfd


 KUPRINĖ

 SEGTUVAS SĄSIUVINIAMS ir 
PRATYBOMS SUDĖTI

 PO 5 SĄSIUVINIUS 
MATEMATIKAI (dideliais 
langeliais) ir LIETUVIŲ KALBAI
(skirti pirmokui)

 APLANKALAI SĄSIUVINIAMS.

 APLANKALAI VADOVĖLIAMS / 
PRATYBOMS



 PENALAS , kuriame būtų:  
 drožtukas, 

 didelis trintukas, 

 liniuotė (pakanka 20 cm),

 keli nespalvoti pieštukai (HB-
vidutinio minkštumo arba B-
minkštas),

 2 parkeriai (su kapsulėmis – vienas 
atsarginis).

 VAŠKINIŲ KREIDELIŲ DĖŽUTĖ

 PIEŠTUKINĖ SU SPALVOTAIS 
PIEŠTUKAIS

 FLOMASTERIAI 



 LENTELĖ LIPDYMUI IR DĖŽUTĖ 
PLASTILINO

 AKVARELINIAI DAŽAI 

 GUAŠAS

 PLASTIKINIS INDELIS 
VANDENIUI.

 PALETĖ

 ŽIRKLĖS

 KLIJAI

 PIEŠIMO SĄSIUVINIAI

 SPALVOTAS POPIERIUS

 SPALVOTAS KARTONAS

 TEPTUKAI



 APRANGA 

 SPORTINIAI BATELIAI 
KŪNO KULTŪROS 
PAMOKOMS

 MEDŽIAGINIS MAIŠELIS 
SPORTINEI APRANGAI

 ŠOKIŲ BATELIAI

 DŪDELĖ

 BATELIAI / BASUTĖS 
KIETU PADU PERSIAUTI 
MOKYKLOJE




