
PATVIRTINTA
Siauliq Juliaus Janonio gimnazijos
direktoriaus 2021 m. vasario l0 d.

isakymu Nr. V- If

MOKTNTU PRTEMTMO 1SnUr-,IU JULTAUS JANONTO GTMNAZIJA
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Sis reglamentas nustato Siauliq Juliaus Janonio gimnazijos (toliau - Gimnazija) priemimo

i gimnazijq komisijos (toliau - Priemimo komisija) darbo organizavimo tvark4, funkcijas, teisg ir
atsakomybg.

2. Priemimo komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birZelio 25 d. isakymo Nr. ISAK-1019
,,Del priemimo i valstybing ir savivaldybes bendrojo lavinimo, profesinio mokymo istaig4 bendrqjq
kriterijq s4raSo patvirtinimo" ir vdlesniais jo pakeitimais, Siauliq miesto savivaldybes tarybos
Priemimo i Siauliq miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraSo, patvirtinto
Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2019 n. gruodZio 12 d. sprendimu Nr. T-457 (Siauliq miesto
savivaldybes tarybos 2021m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-33 redakcija ir velesniais jo pakeitimais,
Siauliq miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq aptarnaujamq teritorijq apra5u, patvirtintu
Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2009 m. sausio 29 sprendimu Nr. T-17 ir Sio apra5o
pakeitimais.

3. Priemimo komisija savo sprendimus priima laikydamasi ne5ali5kumo, objektyvumo,
lygiateisi5kumo ir nediskriminavimo principq.

II SKYRIUS
PRIEMIMO KOMISIJOS SUDARYMAS

4. Priemimo komisijos sudeti tvirtina Gimnazijos direktorius.
5. Komisij4 sudaro 5 nariai.
6. Priemimo komisija dirba neatlygintinai.

III SKYRIUS
PRIEMIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Priemimo komisijos veiklai vadovauja pirmininkas.
8. Komisijos darbo forma yra posedZiai.

9. Priemimo komisijos posedZius kviedia ir jiems pirmininkauja Priemimo komisijos
pirmininkas. Posedis laikomas ivykusiu, kai posedyje dalyvauja du treddaliai nariq.

10. Priemimo komisijos sprendimai iforminami komisijos posedZiq protokolais.
1 1. Priemimo komisijos pirmininkas:
1 1.1 . vadovauja Priemimo komisijos posedZiams;
I 1.2. paskiria Priemimo komisijos posedZio datq ir apie tai informuoja priemimo komisijos

narius;
I 1.3. pasira5o Priemimo komisijos dokumentus, susijusius su komisijq darbu.
12. Visi Priemimo komisijos sprendimai priimami balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po

lygiai, lemia Priemirno komisijos pirrnininko balsas. PosddZio protokol4 pasira5o pirmininkas ir
sekretorius. Protokole nurodomi Pridmimo kornisijos sprendimai, jq priemirno motyvai ir pos6dyje
dalyvavusiq komisij os nariq nuomone.



13. Komisija sprendim4 apie priemim4 i gimnazij1 priima iki birZelio 18 d. Tevai (globejai,
rlpintojai) apie komisijos priimtus sprendimus informuojami praSyme nurodytu el. pa5tu arba

telefonu.
14. Priemimo komisija privalo uZtikrinti asmens duomenq apsaug4.

IV SKYRIUS
PAGRINDINES PRIEMIMO KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISES

15. Priemimo komisija atlieka Sias funkcijas:
15.1. koordinuoja mokiniq priemim4 i Gimnazijq, stebi priemimo eig4.
15.2. tikrina, ar priimtqjq mokiniq sqra5ai sudaryti vadovaujantis Siauliq miesto

savivaldybes priimtais sprendimais;
15.3. stebi, ar Gimnazijos intemeto svetaineje ir kitose laikmenose skelbiama reikiama

informacija apie priemim4 inaujai formuojamas klases;
15.4. konsultuoja tevus (globejus, rupintojus) mokiniq priemimo i Gimnazijq klausimais.
16. Priemimo komisija, rykdydama.jai pavestas funkcijas, turi teisg:
16.1. esant reikalui !Priemimo komisijos posedZius ar pasitarimus kviesti suinteresuotus

asmenis, tevus (globejus, rupintojus), vaikus;
16.2. sillyti keisti ir papildyti 5i reglament4.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Priemimo komisijos darbo dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq ir
archyvq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka ir terminais.

18. Sis reglamentas tvirtinamas, keidiamas ir papildomas Siauliq Juliaus Janonio gimnazijos
direktoriaus isakymu.


