
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINĘ GRUPĘ 
NUOSTATAI (2023–2024)

Bendroji dalis

Priėmimo etapai

Informacija teikiama: 869854812

Priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką nustato ugdymo įstaigos steigėjas, remdamasis LR švietimo
įstatymo nustatytais priėmimo į atitinkamas programas reikalavimais ir švietimo ir mokslo
ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais.

UAB “Pum Plius” “Gudručių” grupių vaikai turi pirmenybę patekti į ugdymo įstaigos
priešmokyklines grupes.

Esant didesniam pageidaujančių mokytis mokinių skaičiui negu ugdymo įstaiga gali priimti,
mokiniai atrenkami konkurso būdu pagal gebėjimų testo rezultatus.

Gerbiant asmens privatumą, gebėjimų testo rezultatai aptariami su vaiko tėvais individualiai.

UAB “Pum Plius” “Gudručių” grupių tėvai prašymus į priešmokyklinę grupę pateikia iki kovo
1 d. Sutartys pratęsiamos ir sumokamas avansinis mokestis iki kovo 14 dienos. Apsisprendus
kitaip, avansinis mokestis negrąžinamas. Nepratęsus sutarties iki kovo 14 dienos, vaikai
dalyvauja priėmime ir patenka į priešmokyklines grupes, jei lieka laisvų vietų.

Ne UAB “Pum Plius” keturmečių/ penkiamečių tėvai prašymus į priešmokyklinę grupę
pateikia, sutartis pasirašo ir sumoka avansinį mokestį iki gegužės 2 d. Apsisprendus kitaip,
avansinis mokestis negrąžinamas.
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1 ETAPAS
Iki kovo 1 d.

2 ETAPAS
Iki kovo 14 d.

Išankstinis prašymų į priešmokyklinę grupę teikimas 
(UAB „Pum Plius“ „Gudručių” grupių vaikams)

Prašymai teikiami elektroniu būdu el. paštu
info@gimnazija.lt arba popieriniu variantu, atnešant
prašymą į gimnazijos administracijos 100 kabinetą.

Išankstinis priėmimas (UAB „Pum Plius” “Gudručių” 
grupių vaikams)

Sutartys pratęsiamos pagal I.7. punkto reikalavimus.
Reikalingi dokumentai:
1. Vaiko gimimo liudijimo kopija arba kita vaiko tapatybę
patvirtinančio dokumento kopija
2. Dvi nuotraukos dokumentams
3. Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

jolita@gimnazija.lt

Gebėjimų testų rezultatai nerodomi, nekopijuojami ir neišduodami.



3 ETAPAS
Iki kovo 14 d.

4 ETAPAS
Iki gegužės 2 d.

6 ETAPAS
Iki 7 dienų nuo

sutarties
pasirašymo

5 ETAPAS
Iki gegužės 2 d.

Pasirašomos mokymo(si) sutartys ir pateikiami 
reikalingi dokumentai (Ne UAB “Pum Plius” 
keturmečiams/penkiamečiams)
Reikalingi dokumentai:
1. Vaiko gimimo liudijimo kopija arba kita vaiko tapatybę
patvirtinančio dokumento kopija
2. Dvi nuotraukos dokumentams
3. Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

Avansinis mokestis (Ne UAB “Pum Plius” 
keturmečiams/penkiamečiams )

Mokamas avansinis 500 EUR mokestis. Mokestis pervedamas į UAB 
„PUM  plius“ sąskaitą Nr. LT307044060000315875, AB SEB Vilniaus 
bankas, banko kodas 70440. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti:
„Avansinis mokestis  į priešmokyklinę grupę“, mokinio vardą ir pavardę. 
Šis mokestis įskaičiuojamas į metinį ugdymo mokestį.

7 ETAPAS
Iki liepos 1  d.

Papildomas priėmimas į atsilaisvinusias vietas

Esant didesniam pageidaujančių mokytis mokinių skaičiui
negu ugdymo įstaiga gali priimti, vaikai atrenkami
konkurso būdu pagal gebėjimų testo rezultatus.

Priėmimas (Ne UAB „Pum Plius” keturmečiams/
penkiamečiams)

Į individualų šeimos (tėvelių ir vaiko) pokalbį su
administracijos atstovu registruotis tel. 869854812 arba 
el. paštu jolita@gimnazija.lt

Avansinis mokestis (UAB „Pum Plius” „Gudručių” 
grupių vaikams)

Mokamas avansinis 600 EUR mokestis. Mokestis pervedamas į UAB 
„PUM  plius“ sąskaitą Nr. LT307044060000315875, AB SEB Vilniaus 
bankas, banko kodas 70440. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti:
„Avansinis mokestis  į priešmokyklinę grupę“, mokinio vardą ir pavardę. 
Šis mokestis įskaičiuojamas į metinį ugdymo mokestį.


