
PATVIRTINTA
Siauliq Juliaus Janonio gimnazijos
direktoriaus 2022 m. sausio 27 d.

lsakyrnu Nr. V- lO

MOKTNTU PRTEMTMO 1 SIAULrU JULTAUS JANONTO GrMN AZLJ4
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRITIS
BENDROSIOS NT]OSTATOS

l. Sis reglanrentas nustato Siauliq .luliaus .lanonio gimnaziios (toliau - Gimnazija) priemimo

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

2. Priemimo komisija savo veiklo.ie 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 valstvbinq ir savivaldybes bendro.io lavinimo. prof'csinio mokvnro istaigq bendrqjq
kriterijq s4raSo patvirtinimo" ir velesniais jo pakeitimais. Siauliq miesto savivaldybes tarybos
Priemimo i Siauliq miesto savivaldybes bendro.lo ugdymo mokyklas tvarkos apraSo. patvirtinto
Siauliq miesto savivaldybds tarybos 2019 m. gruodZio l2 d. sprendimu Nr. T-457 (Siauliq miesto
savivaldybes tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-33 redakci.ia ir velesniais jo pakeitimais,
Siauliq miesto savivaldybes bendro.io ugdy'mo mokl'klq aptarnau.iamq teritoriiq apraSu. patvirtintu
Siauliq miesto savir,'aldlbes tar-vbos 2021 nr. gruodT.io I cl. sprcndinru Nr. -l'-460 ir 5io apraSo
pakeitimais.

3. Prieminro konrisi.ia savo sprendimus priima laikydamasi neSaliSkumo, objektyvumo,
lygiateisiSkumo ir nediskriminavimo principq.

II SKYRIUS
PRIEMIMO KOMISIJOS SUDARYMAS

Priemimo komisijos sudeti tvirtina Gimnaziios direktorius.
Komisij4 sudaro 5 nariai.
Priemimo komisija dirba neatlygintinai.

III SKYRIUS
PRIEMIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Priemirro konrisi.jos r eiklai i,'ador.'au.ia pirmininkas.
8, Komisiios darbo fbrma yra posedZiai.
9. Priemimo komisijos posedZius kviedia ir .jiems pirmininkauja Priemimo komisijos

pirmininkas. Posedis laikomas ivykusiu. kai posedy.ie dalyvau.ia du treddaliai nariq.
10. Prieminio komisijos sprendimai jlbrrrinami komisi.ios posedZiq protokolais.
I l. Priemimo komisi.jos pirmininkas:
I l.l. vador,'au.ja Prienrirno konrisi,jos posedZiams;
I 1.2. paskiria Priemimo komisijos posedZio datq ir apie tai infbrmuoja priemimo komisijos

narius;
1 1.3. pasiraSo Priemimo komisijos dokumentus. susiiusius su komisijq darbu.
12. Visi Priemimo komisi.ios sprendimai priimami balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po

lygiai, lemia Priemimo komisijos pirmininko balsas. PosedZio protokolq pasiraSo pirmininkas ir
sekretorius. Protokole nurodomi Priemimo konrisijos sprendimai..iq priemirro motyvai ir posedyje
dalyvavusiq komisi.ios nariq rruornone.
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5.
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13. Komisi.ja sprendirlq apie prierrinrq igimnazi.iq priinra iki birZelio l0 d. Tevai (globejai,
r[pintojai) apie komisi.jos priimtus sprendimus infbrmuoiami praSyme nurodytu el. paStu arba

telefonu.
14. Priemimo komisi.ia prit'alo uZtikrinti asmens duomenq apsaug4.

IV SKYRIUS
PAGRINDINES PRIEMIMO KOMISI.IOS FI.INKCI.IOS IR TEISES

15. Priemimo komisija atlieka Sias funkcijas:
15.1. koordinuoia mokiniq priemimq iGimnazij4, stebi priemimo eig4.
15.2. tikrina, ar priimtqiq mokiniq s4raSai sudaryti vadovauiantis Siauliq miesto

savivaldybes priimtais sprendimais;
15.3. stebi, ar Gimnazijos interneto svetaine!je ir kitose laikmenose skelbiama reikiama

informacija apie priemimq i nauiai fbrmuo.iamas klases:
15.4. konsultuo.ia tevus (globejus. rlpinto.ius) mokiniq priemimo i Gimnazij4 klausimais.
16. Priemimo komisif a. v-vkdydama.iai pavestas funkciias, turi teisg:
16.1. esant reikalui iPriernirno komisiios posed2ius ar pasitarimus kviesti suinteresuotus

asmenis, tevus (globc'ius. rilpinto.iLrs). r"aikus:
16.2. siIlyti keisti ir papildyti 5i reglarnentq.

V SKYRIUS
BAIG IAMOSIOS N UOSTATOS

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

18. Sis reglamentas tvirtinamas. keidiamas ir papildomas Siauliq.luliaus.lanonio gimnazijos
direktoriaus isakymu.


