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PRIĖMIMO MOKYTIS Į KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJĄ TVARKA 

 

1. Mokiniai į Dainavos progimnaziją priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 ir jo pakeitimais.  

2. Dokumentai pateikiami progimnazijos raštinėje. Asmuo, pageidaujantis pradėti 

mokytis, pateikia šiuos dokumentus: 

 2.1. prašymą (jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės 

teritorijoje, prašymą reikia pateikti per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas 

informacinę sistemą adresu https://imokykla.kaunas.lt.) nuo balandžio 15 d. 12.00 val. Po gegužės 

31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami, prašymus galima pateikti tik pasirinktai 

mokyklai. Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra 

galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti progimnazijoje. Už 

vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų); 

Prašyme nurodoma: 

 asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, 

faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta; 

 mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai); 

 asmens priėmimo mokytis data; 

 mokymo klasė (grupė); 

 duomenys apie taikytinus pirmumo kriterijus; 

 tėvų vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ar elektroninio 

pašto adresas; 

 sutikimas, kad duomenys apie priimamą mokytis asmenį būtų gauti iš kitų institucijų;  

 patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.  

2.2. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo 

dokumentą; 

2.3. specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia 

specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas; 

2.4. kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai. 

3. Jei reikia, pateikti duomenys patikrinami arba surenkami iš kitų institucijų. Iškilus 

neaiškumų, pažymas apie gyventojo deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį mokyklos 

administracija teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti (jei yra raštiškas tėvų sutikimas) iš gyventojų 

registro. Tėvai (arba vienas iš tėvų, jeigu tėvai negyvena kartu) arba pats vaikas, kurie nuolat 

http://www.daukantas.kaunas.lm.lt/files/t90.doc
https://imokykla.kaunas.lt/


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).  

4. Mokykla elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis per tris darbo dienas informuoja 

prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis pasirinktoje 

mokykloje: dėl priėmimo į pirmas pradines klases – po birželio 10 d., dėl priėmimo į kitas klases – 

po ugdymo proceso pabaigos.  

5. Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus (į kelias mokyklas) ir gavo informaciją, kad jo 

prašymas yra patenkintas (ar pagal prioritetą, ar pagal priskyrimą), kiti (-as) jo pateikti (-as) 

prašymai (-as) informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.  

6. Sudariusi priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustato mokymo sutarčių 

pasirašymo datą ir informuoja prašymus pateikusius asmenis, kokius dokumentus (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. 

7. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam 

sueina 6 metai. Šis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu, vadovaujantis Vaiko 

brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bet ne anksčiau negu jam tais kalendoriniais 

metais sueina 5 metai. 

8. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimami mokytis pagal 

pradinio ugdymo programą. Vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tėvų 

prašymu vaikas gali būti priimamas mokytis vienais metais anksčiau. 

8.1. Vaikas vieno iš tėvų prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo 

programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinusi vaiko pasiekimus, nustato jų atitiktį 

pirmosios klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.  

9. Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą pirmumo teise 

priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei 



prašymų pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą iš mokyklai 

priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos 

deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas 

teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau 

besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo 

nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą. 

9.1. Jei priimti visi 9 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, 

kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Jei 

prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į 

gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą 

asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. 

9.2. Jei priimti visi 9 punkte ir 9.1 papunktyje nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti 

priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas 

asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau 

besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programą pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama 

į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje.“  

9.3. Jei priimti visi 9 punkte, 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali 

būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, prioritetas teikiamas 

asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau 

besimokančių mokinių broliams ir seserims.  

10. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5 klasė) priimami 

asmenys, baigę pradinio ugdymo programą ir pateikę pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą 

įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą. 

11. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį pirmumo teise 

priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei 

prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį iš mokyklai priskirtos 

teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos 

deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas 

teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau 

besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo 

nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.  

11.1. Jei priimti visi 11 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, 

kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai.  Jei 



prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į 

gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą 

asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. 

11.2. Jei priimti visi 11 punkte ir 11.1 papunktyje nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali 

būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas 

asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau 

besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta 

daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą 

Savivaldybėje.“  

11.3. Jei priimti visi 11 punkte, 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodyti asmenys, į laisvas 

vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų 

prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.  

12. Kauno Dainavos progimnazijos teritorija pagal priešmokyklinę, 1-4 kl, 5-8 kl: 

Gatvė Į teritoriją įeinantys adresai 

Garažų g. 1, 5, 7, 21, 23 

J. Tonkūno g. 3, 5, 5A, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8, 9, 10 

K. Šakenio g. 

11, 13, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 16, 16A, 18, 18A, 20, 20A, 22, 22A, 24, 24A, 26, 

26A, 28, 28A, 30, 30A, 32, 32A, 34, 34A, 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 38, 40, 42, 46, 

50, 52 

Partizanų g. 

63A, 63C, 63D, 63E, 63F, 63G, 63H, 63K, 63L, 63M, 63N, 63R, 67B, 67C, 82, 

84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 106A, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 

120, 122, 124, 126, 128, 130, 144 

Pasimatymo 

aklg. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 

63, 65, 67 

Pramonės pr. 
20, 20A, 20B, 20C, 20P, 22, 24, 24A, 24B, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 

26G, 26H, 28, 30, 32, 36, 36A, 36P, 38, 40, 42, 44, 46, 46A, 48 

Savanorių pr. 404A, 404B, 404D, 404G, 406, 406A, 406D, 408, 410 

Taikos pr. 

117, 117A, 117B, 119, 119A, 119B, 121, 123, 125, 125A, 125B, 125D, 125F, 127, 

127A, 127B, 127C, 127D, 127E, 127F, 127G, 127H, 127K, 127L, 127M, 129, 

129A, 129B, 129C, 129D, 131, 131A, 131B, 131C, 131D, 131E, 131F, 131H, 

131I, 131J, 133 

V. Krėvės pr. 

80A, 80B, 80E, 80F, 81, 81A, 82A, 82B, 82C, 82D, 83, 84, 84A, 85, 85A, 85B, 

87, 89, 90, 91, 91A, 92, 93, 94, 95, 97, 97A, 97B, 97D, 97E, 97F, 97G, 97H, 97K, 

97M, 97N, 97P, 98, 98A, 98B, 98P, 99C, 100, 102, 104, 104A, 104B, 104C, 104D, 

104E, 104F, 104G, 104H, 104I, 104J, 104K, 104L, 104M, 104N, 104O, 104P, 

104R, 104S, 104T, 104U, 104V, 104X, 104Y, 104Z, 106C, 108, 108A, 108B, 

108C, 108D, 110, 110A, 110C, 110D, 110H, 110K, 110L, 110M, 110N, 110R, 

110S, 110T, 110V, 112, 112A, 112B, 114, 114A, 114B, 114C, 114D, 114F 

 



13. Asmenys, baigę pradinio ugdymo programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir 

pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje 

progimnazijoje, užpildo tik popierinį prašymą. 

14. Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys į progimnaziją priimami tik į 

laisvas vietas.  

15. Priėmimą vykdo progimnazijos direktorius ir direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių 

priėmimo komisija, kuri vadovaujasi darbo reglamentu. 

16. Mokinių priėmimo komisija sudaroma iš visų progimnazijoje veikiančių savivaldos 

institucijų atstovų.  

17. Mokinio priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio (I dalis) 

ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami Progimnazijos ir mokinio 

(arba asmens, atstovaujančio vaiko interesus) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. 

18. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo progimnazijos vadovas ir prašymo 

pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius lieka mokykloje, kitas atiduodamas prašymo pateikėjui. 

19. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). 

________________________________  


