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I.    BENDROJI DALIS 

1. Į Vilniaus jėzuitų gimnaziją (toliau – VJG) bus priimami mokiniai iš visos šalies teritorijos, 

iš šeimų, kurios siekia visuminio jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo, laisvu savo pačių 

apsisprendimu. 

2. Priėmimo komisiją suformuoja gimnazijos direktorius, tvirtina VJG savininkas. 

3. 2023–2024 m. m. į III gimnazijos klases bus priimti mokiniai į laisvas vietas.  

4. Pirmoji užsienio kalba – anglų / vokiečių.  

Antroji užsienio kalba – vokiečių / anglų / prancūzų / rusų. 

5. Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia dviejų etapų konkursą: 

5.1.  Testas; 

5.2.  Pokalbis su Priėmimo komisija. 

6. Testas atliekamas raštu. Jo trukmė – 90 min.  

7. Per priėmimą vertinama: 

Kriterijai Taškai 

7.1. Testas raštu (lietuvių k., I užsienio kalba, matematika) iki 120 

7.2. Pokalbis su Priėmimo komisija iki 30 

7.3. Šalies olimpiadų, kurias organizuoja LMNSC, I–III vietų laimėtojai (pristatomos diplomų kopijos, 

vertinamas tik vienas pasiekimas) 
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8. VJG savininkui pritarus, Priėmimo komisija po pokalbio gali nuspręsti nepriimti kandidato į VJG. 

Priežastys nekomentuojamos.  

9. Informacija apie stojimo rezultatus telefonu neteikiama. 

Informacija teikiama www.vjg.lt, tel. (8-5) 261 5436, el. paštu vjg.priemimas@gmail.com  

 

II. ORGANIZACINĖ DALIS 

10. Priėmimo vykdymo etapai: 

Etapai Datos ir laikas Pastabos 

10.1  Kandidatų registracija 

internetu 

Nuo kovo 1 d. 10.00 

val. iki balandžio 12 

d. 16.00 val. 

Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

10.2  Pristatomi papildomi 

dokumentai 

Iki  balandžio 12 d. 

16.00 val. 

El.paštu vjg.priemimas@gmail.com  pristatomi: 

● mokyklos patvirtinta pažyma apie II trimestro / pusmečio 

rezultatus; 

● šalies olimpiadų I–III vietų laimėtojų diplomų kopijos (jei 

reikia); 

10.3  Registracija prieš 

Testą 

Balandžio 22 d. 

13.00–13.25 val. 

Kandidatas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

http://www.vjg.lt/
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10.4  Testas Balandžio 22 d. 13.30 

val. (trukmė–90 min.)  
Turėti dvi rašymo priemones, braižymo priemones (pieštuką, 

trintuką, liniuotę) bei skaičiuotuvą be tekstinės atminties. 

10.5  Testo rezultatų 

skelbimas 

Iki balandžio  28 d. 

18.00 val. 
Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis. 

10.6  Atrinktųjų pokalbis 

su Priėmimo komisija 

Bus nurodyta kartu su 

Testo rezultatais 
Pokalbio data ir laikas skelbiami kartu su Testo rezultatais. 

Pokalbyje dalyvauja abu tėvai (globėjai, rūpintojai), jei vaikas nėra 

našlaitis (-ė). 

10.7  Skelbiami duomenys 

apie įstojimą / 

neįstojimą 

Iki gegužės 26 d. 17  

val. 
Rezultatai skelbiami asmeniškai e. paštu, nurodytu registruojantis. 

10.8  Įstojusieji  pateikia 

dokumentus 

Iki birželio 30 d. 
15 val. 

Kartu su pasirašytomis Mokymo sutartimis (2 egz.) į gimnazijos 

raštinę (A104 kab.) pristatomi šie dokumentai: 

• galiojantis 2023-2024 m.m. sveikatos  pažymėjimas 027-

1, (matomas e.sveikata.lt sistemoje ne vėliau kaip rugsėjo 

15 d. imtinai). 

● skaitmeninė nuotrauka, 
● gimimo liudijimo kopija (būtina), 
● paso kopija (jei išduotas pasas), 
● Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo 

kopija, 
● Individualų ugdymo planą III-IV klasei (pasiūlą teikia 

VJG); 
● užpildyta anketa „Pagrindiniai duomenys apie mokinį“. 
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