
 

PRIĖMIMAS Į KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKĄ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ 

2019-2020 m. m. 

Mokykloje planuojamas priimti mokinių skaičius ir klasių komplektai: 

1 klasės - 3 komplektai – 66 mokinius  

2 klasės– 3 komplektai – 2 mokinius 

3 klasės– 3 komplektai – 10 mokinių  

4 klasės– 3 komplektai – 2 mokinius  

5 klasės – 3 komplektai – 20 mokinių 

6 klasės – 3 komplektai – 11 mokinių  

7 klasės – 3 komplektai – 9 mokinius  

8 klasės – 3 komplektai – 6 mokinius  

9 klasės – priėmimas nevykdomas 

10 klasės – 1 komplektas – 2 mokinius 

 

Dokumentai priimami: 

 Prašymai pradėti mokytis 2019-2020 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę 

sistemą https://imokykla.kaunas.lt,  arba mokyklos raštinėje nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 valandos.  

Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.  

Mokiniai, norintys ugdytis Kauno Juozo Urbšio katalikiškoje pagrindinėje mokykloje 

pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, priimami vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, pakeistu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 

m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T-25.  

 

Reikalingi dokumentai:  

 prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę http://kaunas.lt arba 

https://imokykla.kaunas.lt  , arba mokykloje), 

  vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija,  

 pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027),  

https://imokykla.kaunas.lt/
https://imokykla.kaunas.lt/


 asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie 

prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą) ir 4 klasės nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo mokinio ataskaitos kopiją  

 asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas – 

mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje 

mokykloje  

 

Priėmimo į laisvas vietas sąlygos: 

Jei prašymų pradėti mokytis iš šios teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama 

į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.  

Taip pat į Kauno Juozo Urbšio katalikišką pagrindinę mokyklą pirmumo teisę turi asmenys, dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių 

mokinių broliai ir seserys. 

 Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties 

lygmens programą. Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, gyvenantys gretimoje savivaldybėje.  

PASTABA: per elektroninę sistemą pateikti prašymus galės tik Kauno mieste gyvenamąją vietą 

deklaravę asmenys. Kauno rajono gyventojai prašymus pateikti galės atvykę į mokyklą.  

 

Sutartys  

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi.  

Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų)(arba mokinio) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio arba 

pagrindinio ugdymo programą. Šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ar pratęsta pasikeitus 

įstatymams, palikus mokinį kartoti kursą, nustačius specialiuosius poreikius.  

Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 

dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos 

bendruomenės narių saugumui, jei mokinys piktybiškai nevykdo mokyklos darbo tvarkos taisyklių). 

Apie tai pranešama kitai pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.  

Tėvai negali vienašališkai (be pateisinamos priežasties) nutraukti sutartį, kol mokinys nebaigs 

pagrindinio ugdymo programos. Apie sutarties nutraukimą (esant pateisinamai priežasčiai) privalo 

pranešti kitai sutarties pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.  

Ginčai dėl sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami mokyklos 

taryboje, atskirais atvejais – LR įstatymų nustatyta tvarka.  

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai 

šaliai).  

 


