MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĘ
MOKYKLĄ TVARKA
Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. kovo 28 d.
Nr. TS-26 „Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
patvirtinimo“ Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla vykdo priėmimą
į penktą – dešimtą mokyklos klasę 2019–2020 mokslo metais.
PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS
NUO 2019 M. BIRŽELIO 6 D. IKI RUGPJŪČIO 30 D.
Priėmimo tvarka į 5 mokyklos klasę
Pageidaujant mokytis penktoje pagrindinės mokyklos klasėje, mokyklos direktoriui pateikiama:
1. Prašymas (1 priedas mokiniams iki 14 metų).
2. Įgyto pradinio išsilavinimo pažymėjimas (originalą);
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4. Viena nuotrauka 3x4.
PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS
NUO 2019 M. BIRŽELIO 25 D. IKI RUGPJŪČIO 30 D.
Priėmimo tvarka į 6–10 mokyklos klasę
Pageidaujant mokytis 6–10 mokyklos klasėje mokyklos direktoriui pateikiama:
1. Prašymas (1 priedas mokiniams iki 14 metų); (2 priedas mokiniams 14 ir daugiau
metų)
2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba Pagrindinio ugdymo programos
pirmosios dalies baigimo pažymėjimas (originalą);
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4. Viena nuotrauka 3x4.
Mokymosi sutartys pasirašomos 2019 M. BIRŽELIO 6 D. IKI RUGPJŪČIO 30 D.
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje.
Dokumentai priimami ir registruojami mokyklos raštinėje nuo 2019 m. birželio 6 d. iki rugpjūčio
30 d.
Raštinės darbo laikas nuo 9 – 12 val. ir nuo 13 – 16 val., tel. 8 343 68031
Adresas: M.Valančiaus g., 1 Kazlų Rūda

_____________________

1 priedas

______________________________________________
(Tėvų (globėjų) vardas, pavardė didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)
______________________________________________________________________________________
(Adresas, indeksas, telefonas)

Anksčiau mokėsi _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(mokykla, klasė)

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos
Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20______________________

Prašau priimti mano _____________________________ į Jūsų vadovaujamos
(sūnų, dukterį) (vardas pavardė)

mokyklos________ klasę nuo____________________ir leisti mokytis ______________________,
(dorinio ugdymo: tikybos arba etikos)

I užsienio kalbos _____________________________________
(anglų, vokiečių)

II užsienio kalbos _____________________________________
(rusų, vokiečių)

Renkuosi:
Neformaliojo švietimo programą (būrelį) (įrašyti pavadinimą)
__________________________________________________________________________________

Vieno iš tėvų (globėjų) elektroninio pašto adresas
___________________________________________________________________________________

Mokinio elektroninio pašto adresas
______________________________________________________
Pridedama:
1. Įgyto pradinio išsilavinimo pažymėjimas (originalą);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Viena nuotrauka 3x4.
Sutinku, kad mano dukros (sūnaus) asmens kodas būtų naudojamas Mokinių registrui tvarkyti :
Tėvai (globėjai)

__________
(parašas)

________________________________
( vardas, pavardė )

2 priedas
______________________________________________________
(Mokinio vardas, pavardė didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)
________________________________________________________________________
(Adresas, indeksas, telefonas)

Mokykla iš kurios atvykau ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(mokykla, klasė)

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos
Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20_________________

Prašau priimti mane į Jūsų vadovaujamos mokyklos _________ klasę
nuo________________
ir leisti mokytis _______________________________________,
(dorinio ugdymo: tikybos arba etikos)

I užsienio kalbos _____________________________________
(anglų, vokiečių)

II užsienio kalbos _____________________________________
(rusų, vokiečių)

Renkuosi:
Neformaliojo švietimo programą (būrelį) (įrašyti pavadinimą)
__________________________________________________________________________________

Vieno iš tėvų (globėjų) elektroninio pašto adresas
___________________________________________________________________________________

Mokinio elektroninio pašto adresas ______________________________________________________
Pridedama:
1. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba Pagrindinio ugdymo programos
pirmosios dalies baigimo pažymėjimas (originalą);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Viena nuotrauka 3x4.
Mokinys

____________________________
(Parašas)

Sutinku:
1. Kad mano dukros (sūnaus) asmens kodas būtų naudojamas Mokinių registrui tvarkyti;
2. Kad pasirašytų priėmimo į mokyklą sutartį.
Tėvai (globėjai)

__________
(parašas)

________________________________
( vardas, pavardė )

