
INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO VAIŠVYDAVOS 

PAGRINDINĘ MOKYKLĄ  2019-2020 M. M. 

Mokinių priėmimą į mokyklą reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 

6d. sprendimu Nr. T-33, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 

T-68 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, 

pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo 

įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis 

priėmimo laiko nustatymo” ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 

d. įsakymu Nr. A-3733 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus  nuostatų patvirtinimo” 

Įsakymas dėl asmenų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas 

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

Aprašo pakeitimo sprendimas 

Prašymus mokytis 2019–2020 m. m. Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje galima pateikti 

elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt nuo 2019 m. 

kovo 7 d. 12 valandos. Priimant vaikus į mokyklą prašymo padavimo data ir laikas neturės jokios 

įtakos. 

Pastaba: Per elektroninę sistemą pateikti prašymus į 1-8 klases gali tik Kauno mieste deklaruoti 

asmenys. Į 10 klasę ir Kauno rajono gyventojai prašymus pateikti galės atvykę į mokyklą. 

Mokykla vykdo šias programas: 

*Ikimokyklinio ugdymo: viena 12 vaikų lopšelio (1,5-3 m.) grupė ir dvi darželio po 15 vaikų (3—4 

m. ir 5-6 m. (teikiamas priešmokyklinis ugdymas)) grupės; 

*Pradinio ugdymo: 1-4 klasės; 

*Pagrindinio ugdymo: 5-8, 10 klasės. 

Planuojamų priimti mokinių skaičiai ir klasių komplektai: 

Klasė 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Klasių 

komplektai 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Laisvos 

vietos 
1 6 1 1 3 - 2 1 3 

 Pasibaigus priėmimui į mokyklą, priimtų mokinių tėvai atvykdami į mokyklą 

mokymosi  sutarčių pasirašymui, turės pateikti/užpildyti tokius dokumentus: 

/failai/priėmimas/Įsakymas%20dėl%20asmenų%20priėmimo%20į%20bendrojo%20ugdymo%20mokyklas.pdf
/failai/priėmimas/Priėmimo%20į%20bendrojo%20ugdymo%20mokyklas%20tvarkos%20aprašas.pdf
/failai/priėmimas/Aprašo%20pakeitimo%20sprendimas.pdf
https://imokykla.kaunas.lt/


•  Vaiko gimimo liudijimo kopiją. 

•  2 fotonuotraukas (3x4 cm). 

•  Pažymą apie vaiko sveikatą (iki rugsėjo 1 d.). 

•  Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvadą-rekomendaciją (būsimiems pirmokams). 

•  Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą su pasiekimų aprašu (būsimiems penktokams). 

•  Mokymosi pasiekimų pažymą (norintiems mokytis 2-4 ir 6-8 klasėse). 

•  Pagrindinio ugdymo programos 1-os dalies pažymėjimą (būsimiems devintokams). 

•  Mokinio krepšelio anketą (bus pildoma mokykloje). 

•  Mokymosi sutartis (bus pildoma mokykloje). 

Mokyklos priėmimo komisijos sudėtis: 

•  Nijolė Paužaitė, komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

•  Audronė Kašėtienė, narė, Mokyklos tarybos pirmininkė, mokytoja; 

•  Sigutė Butienė, narė mokytoja; 

•  Lolita Jarašūnienė, narė, komisijos sekretorė, mokytoja. 

Komisijos darbo vieta – 25 kabinetas. 

Komisijos darbo laikas – kiekvienas mėnesio pirmadienis (nuo priėmimo pradžios iki mokslo metų 

pabaigos)  nuo 14.50 val. iki 15.30 val.; 

Mokiniai ir tėvai apie priėmimą informuojami telefonu, paštu ar elektroniniu paštu per 3 darbo 

dienas nuo sprendimų priėmimo.Informacija interneto svetainėje www.vaisvydava.kaunas.lm.lt apie 

priėmimą  į mokyklą atnaujinama po kiekvieno komisijos posėdžio. 

Konsultuojama, atsakoma į klausimus apie priėmimą į mokyklą tel. 8 37 38 38 55, elektroniniu 

paštu vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt, atvykus į mokykla, į 26 kabinetą darbo dienomis 

nuo 8.00 iki 16.00 val. 

Prašymų formos: 

Dėl priėmimo į  1 kl. 

Dėl priėmimo  į  2,3,4 kl. 

Dėl priėmimo  į 5 kl. 

Dėl priėmimo į 6,7,8,10 kl. 

Priėmimo į mokyklas reglamentas 

Kauno Vaišvydavos pagrindinei mokyklai priskirta teritorija 
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