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ŠIAULIŲ „JUVENTOS” PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ, GRĮŽUSIŲ/ ATVYKUSIŲ IŠ 

UŽSIENIO, PRIĖMIMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokinių, grįžusių/atvykusių iš užsienio, priėmimo ir 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau — Aprašas) reglamentuoja Lietuvos piliečių ir 

užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų priėmimą į progimnaziją bei ugdymą pagal 

pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos pakopos programas. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

vasario 13 d. įsakymu Nr. V- 78 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 

ISAK-556 „Dė1 nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“, LR Švietimo Mokslo ir Sporto ministerijos rekomendacijomis „Dėl 

sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos“, patvirtintomis 2019-08-30, Nr. SR-3534, 

Šiaulių miesto savivaldybės Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos atrašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 

T-457 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-33 redakcija). 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS 

 

3. Mokykla apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau – 

tarptautinė bendrojo ugdymo programa), informuoja švietimo skyrių ir numato jo mokymąsi. 

Priėmimas įforminamas Mokymosi sutartimi, mokinys registruojamas Mokinių registre. 

4. Priima mokinį mokytis kartu su bendraamžiais, vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritariant. 

5. Mokykla, pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus 

dokumentus). Tuo atveju, jei asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą (pradinio ar 

pagrindinio ugdymo), tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo 

mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems Pradinio ir Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose. 

6. Klasės, kur mokosi 3 ir daugiau grįžusių/atvykusių vaikų, formuojamos mažesnės. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

7. Mokyklos Vaiko gerovės komisija nusprendżia del reikiamos švietimo/mokymosi pagalbos 

teikimo: įvertina. mokymosi spragas, kokia pagalba būtina sėkmingai mokinio adaptacijai, prireikus 



parengia mokinio individualų ugdymo planą: 

7.1. numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę; 

7.2. pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui sklandžiai įsitraukti į 

mokyklos bendruomenės gyvenimą; 

7.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais); 

7.4. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį;  

7.5. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis. 

7.6. Vaiko gerovės posėžiuose aptaria daromą pažangą. 

8. Mokykla nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos 

dalį ar visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos ir organizuoja: 

8.1. individualų lietuvių kalbos mokymąsi ir švietimo pagalbą, jei atvykęs mokinys yra pajėgus 

per adaptacinį laikotarpį pasiekti patenkinamą pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos programos 

pasiekimų lygį; 

8.2. jei atvykęs mokinys visai nemoka lietuvių kalbos, mokykla, suderinusi su tėvais, 

intensyvina pagalbos teikimą (intensyvinamas lietuvių k. mokymas, teikiama specialistų pagalba, dalį 

laiko mokinys mokosi su bendraamžiais, dalyvauja nepamokinėje veikloje ir kt.). Intensyvesnis 

pagalbos teikimas ilginamas iki 1 metų, reikalui esant iki 2-4 metų. 

8.3. per adaptacinį laikotarpį mokinio pasiekimai pažymiais nevertinami, tačiau fiksuojama 

mokinio daroma pažanga. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas pasikeitus teisės aktams, Šiaulių „Juventos” 

progimnazijos bendruomenės iniciatyva. 

 

 

___________________________________ 


