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 VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PRIĖMIMO 2023–2024 M. M. Į  

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS 1-ĄJĄ KLASĘ 

TVARKOS APRAŠAS 

I.    Bendroji dalis 

1. Į Vilniaus jėzuitų gimnazijos (toliau – VJG) pradinio ugdymo programos 1-ąją klasę mokytis 

bus priimami mokiniai iš visos šalies teritorijos, iš šeimų, kurios siekia visuminio jėzuitų 

pedagogika grįsto ugdymo, laisvu savo pačių apsisprendimu. 

1.1. mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems 2023 metais sueina 7 

metai. 

1.2. Gali būti priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vaikai, kuriems 2023 metais 

sueina 6 metai, jeigu vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti 

pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais jam suėjo 

5 metai). 

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

3.   2023–2024 m. m. bus suformuota viena pirmokų klasė (po lygiai berniukų ir mergaičių). 

4.   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia konkursą: 

4.1. Stojančiųjų tėvai (globėjai, rūpintojai) užpildo motyvacinę anketą. Priėmimo komisija, 

peržiūri gautas motyvacines anketas, atrenka kviestinus kandidatus bei  jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) pokalbio.  

4.2. Priėmimo komisija, peržiūrėjusi motyvacinę anketą, pasilieka teisę kandidato pokalbio 

nekviesti. Apie sprendimą tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami asmeniškai el.paštu, nurodytu 

motyvacinėje anketoje.  

4.3. Pokalbio laikas su kandidatu ir abiem tėvais (globėjais, rūpintojais), jei vaikas nėra 

našlaitis, skelbiamas el.paštu. Trukmė: 15–20 min. 

4.4. Pokalbio metu pateikiami klausimai kandidatui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) 

siekiant geriau pažinti vaiką, jo gebėjimus ir šeimos motyvaciją dėl mokymosi VJG. 

4.5. Pokalbio sritys: šeimos motyvai ugdyti vaiką VJG, vaiko priešmokyklinio ugdymo(si) 

patirtis ir socialinė branda, interesų laukas, santykis su draugais, atsakomybių ugdymas, šeimos 

bendradarbiavimo su VJG galimybės. Vaikui yra sudaromos sąlygos analizuoti socialines ir 

kognityvines situacijas, jas vertinti ir priimti sprendimus palydint mokytojui. 

4.6. Pokalbio rezultatai  nekomentuojami. 

5. Per priėmimą vertinama: 

 

Kriterijai Taškai 

5.1.  Pokalbis su Priėmimo komisija iki 50 

5.2.  Brolis ar sesuo mokosi VJG iki 5 

5.3.  Našlaičiai: netekę vieno arba abiejų tėvų (pristatomas patvirtinantis dokumentas) 2,5 

5.4.  Vaikai iš daugiavaikių šeimų (pristatomi patvirtinantys dokumentai) 2,5 

5.5. Alumnų, dalyvaujančių  gimnazijos misijoje, vaikai iki 5 

5.6.  VJG mokytojų ir darbuotojų vaikai iki 20 



5.7.  Vaikai iš šeimų, bent 2 metus aktyviai dalyvaujančių jėzuitų misijoje,  sielovados ar 

organizacijų veikloje (patvirtintą rekomendaciją pildo tik deleguotas jėzuitas) 

iki 10 

  

6. VJG savininkui pritarus, Priėmimo komisija po pokalbio gali nuspręsti nepriimti kandidato 

mokytis į VJG. 

6.1. Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.  

7.  Informacija teikiama: 

●        internete www.vjg.lt, 

●        tel. (8 5) 261 5436, 

●        el. paštu vjg.priemimas@gmail.com 

II. Organizacinė dalis 

8. Priėmimo vykdymo etapai: 

Etapai Datos ir laikas Pastabos 

8.1  Kandidatų 

registracija ir 

motyvacinės anketos 

pildymas internetu 

Nuo gruodžio 12 d. 

10.00 val. iki sausio 6 d. 

16.00 val. 

Prašymą ir motyvacinę anketą tik internetu pateikia 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).  

8.2 Priėmimo tvarkos 

aprašo ir savito ugdymo 

sistemos pristatymas 

Sausio 12 d. 18 val. VJG Didžiojoje salėje. Būtina išankstinė registracija. 

8.3  Pristatomi papildomi 

dokumentai el.paštu 

Iki  sausio 6 d. 16.00 

val. 

Tik el. paštu vjg.priemimas@gmail.com pristatomi 

(jei reikia) šie dokumentai: 

● patvirtinantis dokumentas, jei vaikas našlaitis; 

● patvirtinantis dokumentas, jei vaikas iš daugiavaikės 

šeimos; 

●patvirtinta jėzuito rekomendacija, jei šeima ar vaikas 

bent 2 metus dalyvauja jėzuitų misijoje, sielovados ar 

organizacijų veikloje; 

● pažyma apie vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

8.4 Priėmimo vykdymo 

mokestis 

 

Iki sausio 6 d. 16.00 val. Priėmimo ir organizavimo išlaidoms padengti 

mokamas vienkartinis negrąžinamas 50 eurų 

Priėmimo vykdymo mokestis. (toliau – Mokestis). 

Mokestis mokamas finansinio pavedimo būdu į 

gimnazijos sąskaitą Nr. LT84 7044 0600 0110 1282, 

AB SEB bankas, banko kodas 70440. Mokėjimo 

paskirtyje būtina nurodyti: „Priėmimo vykdymo į 1 

klasę mokestis“, mokinio vardą ir pavardę. 

8.5 Atrenkami ir  

pakviečiami kandidatai 

pokalbio  

Iki vasario 1 d. 16.00 

val. 

Apie sprendimą tėvai (globėjai, rūpintojai) 

informuojami asmeniškai el.paštu, nurodytu 

motyvacinėje anketoje. 

8.6 Pakviestų kandidatų 

pokalbis su Priėmimo 

komisija 

Vasario 20 – kovo 10 d.  Pokalbių laikas skelbiamas asmeniškai el.paštu, 

nurodytu motyvacinėje anketoje. Pokalbyje dalyvauja 

kandidatas ir abu tėvai (globėjai, rūpintojai),  jei 

vaikas nėra našlaitis (-ė). Dėl kandidato amžiaus ir 

veiklų specifikos pokalbis negali būti vykdomas 

nuotoliniu būdu. 

http://www.vjg.lt/
mailto:vjg.priemimas@gmail.com
mailto:vjg.priemimas@gmail.com


8.7  Skelbiami duomenys 

apie įstojimą / neįstojimą 

Iki  kovo 24 d. 17.00 

val. 

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu 

registruojantis. Priimtiems kandidatams atsiunčiamos 

sutartys pasirašyti. 

8.8  Pasirašomos 

Mokymo sutartys 

Iki kovo 31 d. 16 val. Iki numatytos datos nesutvarkius dokumentų, 

kandidatai be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų 

sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą 

esantis vaikas. 

8.9 Įstojusieji pateikia 

dokumentus 

Iki kovo 31 d. 16 val. Kartu su pasirašytomis Mokymo sutartimis (2 egz.) į 

gimnazijos raštinę (A104 kab.) asmeniškai ar paštu 

pristatomi dokumentai: 

● galiojantis vaiko sveikatos  pažymėjimas 027-1, jei 

išduotas ne el.būdu (naujas  iki rugsėjo 15 d.), 

●  gimimo liudijimo kopija. 

● skaitmeninė nuotrauka, (800x600 px, rezoliucija 300 dpi, 

formatas JPG formatas) bus sudaryta galimybė 

fotografuotis VJG birželio mėn.  

8.10 Įstojusieji moka 

vienkartinį 

Įstojimo mokestį 

Iki kovo 31 d. 

(imtinai). 

Įstojusieji sumoka vienkartinį 350 EUR Įstojimo 

mokestį. Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą 

Nr. LT84 7044 0600 0110 1282, AB SEB bankas, 

banko kodas 70440. Mokėjimo paskirtyje būtina 

nurodyti: „Įstojimo mokestis  į 1 klasę“, nurodyti 

mokinio kodą (gautą su sutartimi), vardą ir pavardę. 

Šis mokestis nėra Atlyginimo už ugdymą dalis. 

8.11Susitikimas su 

įstojusiaisiais mokiniais 

ir mokytojais (-omis) 

Birželio 13ar 14 d. Tėvams organizuojamas informacinis susitikimas su 

administracija ir  mokytojais (-omis), mokiniams – 

veiklos. Apie dieną, laiką ir vietą informuojama 

asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis. 

 

_____________________________________ 

 


