
KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO 

GIMNAZIJA 



SVARBIOS DATOS 

Pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019-
2020 mokslo metais  

I etapas vykdomas 2019 m. gegužės 8-14 d. 

II etapas -2019 m. gegužės 15-19 d. 

 

Prašymų mokytis registravimas informacinėje 
priėmimo į mokyklas sistemoje nutraukiamas 
2019 m. gegužės 6 d. ir atnaujinamas 2019 m. 
gegužės 20 d. 



SVARBIOS DATOS 

Per 20 kalendorinių dienų (po prašymo patenkinimo) 
pateikia tokius dokumentus (109 kab.): 

1. Prašymus mokytis, kurie išspausdinami iš Sistemos. 
Prašymus asmenys pasirašo. 

 

2. Priimtų mokytis asmenų tapatybę patvirtinančių 
dokumentų kopijas. 

 

3. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių 
dokumentų kopijas. 



SVARBIOS DATOS 

Per 20 kalendorinių dienų (po prašymo patenkinimo) 
pateikia tokius dokumentus (109 kab.): 

 

4. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys ir į 
gimnaziją priimti asmenys pateikia dokumentus, 
įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokių, už kuriuos 
savivaldybės įsipareigoja kompensuoti ūkio lėšas 
bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu (jei 
tokia sutartis pasirašyta).  



SVARBIOS DATOS 

Iki birželio 28 d. pateikia tokius dokumentus (109 kab.): 

 

1. Įgyto išsilavinimo pažymėjimų kopijas (baigus 
programą);  

2. Elektronines nuotraukas mokinio pažymėjimui; 

3.  Sveikatos pažymą. 

4.  Pasirašo mokymosi Sutartį. 



Pirmumo teise priimami 

gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje 
gyvenantys asmenys; 

gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje 
gyvenantys asmenys, turintys specialiųjų 
ugdymosi poreikių; 

vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo 
pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje. 

 

P.S.  iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.  

 



 

 

AKADEMINĖS KLASĖS 



Svarbios datos 
Akademinės klasės: 

1. Iki balandžio 17 d. atnešti pagrindinio ugdymo 
programos pirmos dalies (8 klasių) pirmo ir antro 
trimestrų arba pirmo pusmečio rezultatus.  

2.  Balandžio 17 d. 15.30 val.  - Lietuvių kalbos 
diktantas ir motyvacijos testas (raštu); 

3. Balandžio 18 d. 15.30 val. - Matematikos testas        
(raštu). 

4. Preliminarus priimtųjų sąrašas skelbiamas gegužės 6 
d. (elektroninėje priėmimo sistemoje) 

 



Vertinimo kriterijai 
Eil. 
Nr. 

Vertinimo kriterijai 
Maksimalaus įvertinimo 

taškai 

8.1. Asmeniniai mokėjimai, įgūdžiai, žinios:  90 

8.1.1. Lietuvių kalbos testas (raštu) arba diktantas 45 

8.1.2. Matematika testas (raštu) 45 

8.2. Mokymosi pastangos:  132 

8.2.1. Motyvacijos testas 32 

8.2.2. Bendrųjų mokėjimų, įgūdžių bei žinių 
vertinimas – iki pagrindinio priėmimo I etapo 
pradžios (iki balandžio 17 d. ) pateiktų 
pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies 
(8 klasių) pirmo ir antro trimestrų arba pirmo 
pusmečio (lietuvių kalbos, matematikos, 
informacinių technologijų, užsienio kalbos 
(pirmosios ir antrosios), istorijos, geografijos, 
fizikos, chemijos, biologijos) rezultatų sumos 
vidurkis 

100 

Iš viso 222 



Surinktų taškų konvertavimas į 
dešimties balų sistemą 

Taškai Balas 

200 - 222 10 

176 -199 9 

154 - 176 8 

131 - 153 7 

108 - 130  6 

85 - 107 5 

62 - 84  4 

39 - 61  3 

16 - 38  2 

0 - 15  1 



Miesto, šalies, tarptautinių mokomųjų dalykų 
olimpiadų prizinių vietų laimėtojams įskaitomi 
maksimalūs įvertinimo taškai 

 (matematikos – už tiksliųjų ir gamtos mokslų 
rezultatus,  

lietuvių kalbos – už humanitarinių ir socialinių 
mokslų rezultatus). 



• Esant vienodai taškų sumai, pirmumo teisė 
suteikiama 8 klasės miesto (šalies) dalykinių 
olimpiadų prizinių vietų laimėtojams 
(pateikusiems informaciją) bei aukštesnę 
motyvaciją parodžiusiems mokiniams.  

 



Netradicinio ugdymo (sporto)  klasė 
 

Balandžio 24 d. 9.30 val. lengvosios atletikos 
manieže vykdomas EUROFITO (fizinio pajėgumo) 
testavimas (prašome turėti sportinę aprangą). 

Balandžio 25 d. 9.30 val. Klaipėdos Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje vykdomas motyvacijos testas 
(raštu). Atskira registracija nevykdoma. 

Testavime dalyvauja kandidatai pateikę prašymus 
iki balandžio 23 d. (imtinai). 

. 

 

 



Netradicinio ugdymo (sporto)  klasė 

 Kandidatai gimnazijos raštinėje (109 kab.) pateikia 

Iki balandžio 23 d.  (imtinai) : 

 Sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos 
patikrinimo medicininę pažymą (medicininė pažyma – forma 
068a galiojanti iki 2019-05-31); 

 Sporto federacijos ir /ar  sporto organizacijos  rekomendaciją ; 

 Įsakymo dėl meistriškumo pakopos tvirtinimo kopiją. 
 Pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies (8 klasių) pirmo ir 

antro trimestrų arba pirmo pusmečio rezultatus.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Netradicinio ugdymo (sporto)  klasės 

Informacija dėl EUROFITO fizinio pajėgumo 
testavimo balandžio 24 d.: 

• EUROFITO fizinio pajėgumo testavime privalo 
dalyvauti tik neturintys nustatytų ir patvirtintų 
MP rodiklių kandidatai; 

• Kandidatai turintys nustatytus ir patvirtintus MP 
rodiklius, gali dalyvauti EUROFITO fizinio 
pajėgumo testavime pasirinktinai. Kandidatas 
informuoja dėl dalyvavimo testavime 
pateikdamas dokumentus  gimnazijos raštinėje 
(109 kab.) iki  balandžio 23 d.  (imtinai).  

 



Netradicinio ugdymo (sporto)  klasės 
 Informacija dėl papildomo testavimo 

• Gegužės 2 d. 16.00 val. Klaipėdos Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje vykdomas motyvacijos testas (raštu). Atskira 
registracija nevykdoma. 

     Testavime dalyvauja: 

• kandidatai pateikę prašymus perkelti testavimą dėl svarbių 
priežasčių (liga – pateikiama gydytojo pažyma, varžybos – 
sporto organizacijos pažyma, asmeninės priežastys – tėvų 
prašymas).  

 

 



Netradicinio ugdymo (sporto)  klasės 
 Informacija dėl papildomo testavimo 

• Gegužės 3 d. 14.00 val. lengvosios atletikos manieže 
vykdomas EUROFITO (fizinio pajėgumo) testavimas 
(prašome turėti sportinę aprangą). 

• Testavime dalyvauja: 

• kandidatai pateikę prašymus perkelti testavimą dėl svarbių 
priežasčių (liga – pateikiama gydytojo pažyma, varžybos – 
sporto organizacijos pažyma).  

 

 



Netradicinio ugdymo (sporto)  klasės 

Preliminarus priimtųjų sąrašas 
skelbiamas 

 gegužės 6 d.  

(elektroninėje priėmimo sistemoje) 
 



Netradicinio ugdymo (sporto)  klasės 

Vertinimo kriterijai 



Eil. Nr. 
Vertinimo kriterijus 

Maksimalaus 
įvertinimo 

taškai 
Vertinimo kriterijus 

Maksimalaus 
įvertinimo taškai 

1.1. Meistriškumo pakopų (MP) 
rodikliai: 

60 EUROFITO fizinio 
pajėgumo testavimo 
rezultatai (testų balų 
vidurkis) * 

Įvertinimo taškai 
(maksimalus 
įvertinimas 60 
balų, minimalus-
46 balai (vieno 
testo 10 balų 
rodiklis, likusių 
testų rodiklių – 7 
balų vidurkis) 

1.1.1. už MP 1 60 (610) 60 

  už MP 2 50 

  už MP 3 40 

  už MP 4 30 

  už MP 5 20 

  už PM 6 10 

1.2. Motyvacijos testas 20 

1.3. Pagrindinio ugdymo 
programos pirmos dalies (8 
klasės) metinių rezultatų 
vidurkis (10 (max) x 2) 

20 

Iš viso 100  



Taškų perskaičiavimo į balus 
lentelė: 

 Taškai Balai 
0-10 1 

11-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 



Varžybose užimtos vietos (vertinamas 
vienas geriausias pasiektas rezultatas)* 

15 (30) 

1 - 3 vietos 15 

4 - 6 vietos 10 

7- 10 vietos 5 

 Už laimėjimus tarptautinėse varžybose (Pasaulio, 
Europos čempionatai, Europos žaidynės, Pasaulio 
studentų universiada, Pasaulio jaunimo čempionatas, 
Europos jaunimo čempionatas, Pasaulio jaunimo 
olimpinės žaidynės, Pasaulio jaunių čempionatas, 
Europos jaunių čempionatas, Europos jaunimo olimpinis 
festivalis, Pasaulio jaunučių čempionatas, Europos 
jaunučių čempionatas, ir kt.) taškai dauginami iš 2. 

 



Netradicinio ugdymo (sporto) klasės mokiniams 
(I gimnazijos klasė) bus suteikta galimybė: 

 

nuo 2019 m. mokytis pagal pagrindinio 
ugdymo programą. Nuo 2021 m. pagal 
vidurinio ugdymo programos reikalavimus; 

 

papildomai mokytis sporto šakos (10 val. per 
savaitę), sporto ir sveikatos ugdymo (1 val. per 
savaitę) ir sporto pažinimo (1 val. per savaitę) 
dalykų; 

 



Netradicinio ugdymo (sporto) klasės 
mokiniams bus: 

skiriamos papildomos konsultacijos, pamokos ir 
užduotys, derinamas atsiskaitymų grafikas; 

derinami pamokų ir sportinės veiklos grafikai. 
Sudaroma galimybė sportuoti ir mokytis pagal 
individualų (suderintą) grafiką; 

skiriamas nemokamas maitinimas; 

bendrojo ugdymo programų dalykai kiekvienoje 
klasėje gali būti keičiami iki 25 proc. iš viso 
mokiniui skirtų pamokų skaičiaus. 

 

 

 



Informacija dėl LTOK atstovaujamų 
olimpinio sporto federacijų 

• http://www.ltok.lt/ltok/atstovaujamos-
organizacijos/sporto-federacijos/  

http://www.ltok.lt/ltok/atstovaujamos-organizacijos/sporto-federacijos/
http://www.ltok.lt/ltok/atstovaujamos-organizacijos/sporto-federacijos/
http://www.ltok.lt/ltok/atstovaujamos-organizacijos/sporto-federacijos/
http://www.ltok.lt/ltok/atstovaujamos-organizacijos/sporto-federacijos/
http://www.ltok.lt/ltok/atstovaujamos-organizacijos/sporto-federacijos/
http://www.ltok.lt/ltok/atstovaujamos-organizacijos/sporto-federacijos/

