PATVIRTINTA
Vilniaus Joachimo Lelevelio
inžinerijos gimnazijos direktoriaus
2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V - 138
STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS
GIMNAZIJĄ 2018 – 2019 M.M. ORGANIZAVIMO TVARKA
I. BENDROJI DALIS
1. Stojamieji egzaminai į Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnaziją (toliau –
gimnazija) 2018-2019 mokslo metams vykdomi vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366 bei šia tvarka.
2. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija yra skirta mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, gamtos mokslams,
technologijoms ir inžinerinei kūrybai, ir vykdanti specializuoto ugdymo krypties programas: pradinio
ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu
(5-8 klasės ir I -II klasės) ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (III-IV klasės).
3. Laikyti stojamuosius egzaminus gali mokiniai iš visos Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijos. Pagal surinktų taškų skaičių sudaroma pretendentų eilė. Į 1 klases ir kitų klasių laisvas
mokymosi vietas priimami mokytis daugiausiai taškų surinkę mokiniai.
4. Tais atvejais, kai priimant pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą pateiktų
prašymų skaičius yra didesnis negu mokykla gali tenkinti, asmenys priimami atsižvelgiant į arčiausiai
mokyklos (1 km. spinduliu) deklaravusius gyvenamąją vietą (70%) ir kituose Vilniaus miesto
mikrorajonuose deklaravusius gyvenamąją vietą (30%).
5. Prašymai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas kartu su inžineriniu ugdymu į visas
klases teikiami per e. sistemą (priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas elektroninė prašymų
registracijos sistema) nuo 2018 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. Daugiau informacijos nuo kovo 1 d.
skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/. Prašymą už vaiką iki 14
metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats,
turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.
6. Tėvai (teisėti globėjai, rūpintojai), kurie neturi galimybės namuose užpildyti prašymo
elektroniniu būdu (toliau – internetu) juos gali užpildyti internetu gimnazijos raštinėje darbo dienomis
nuo 8.00 iki 16.00 val.

II. STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
7. Egzamino organizavimo tikslas - patikrinti ir įvertinti turimus stojančiųjų bendruosius,
dalykinius ir inžinerinius gebėjimus, stojant į gimnaziją.
8. Stojamojo egzamino užduotis rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.
9. Stojamąjį egzaminą vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Patalpoje, kurioje
vyksta egzaminas, negali būti pašalinių žmonių, išskyrus egzaminą vykdančius asmenis.
10. Formuojama viena 1 klasė lenkų dėstomąja kalba (24 mokiniai) ir viena 1 klasė rusų
dėstomąja kalba (24 mokiniai).
11. Stojamieji egzaminai organizuojami mokiniams į:
11.1. pirmas klases;
11.2. užimti laisvas vietas 2-4, 5-8 ir I-III (9-11) gimnazijos klasėse:
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12. Egzaminas vyks:
12.1. į 1 klases 2018 m. balandžio 4 d. 9 val. Patikrinimo trukmė – 60 min. (su 20 min.
pertrauka).
12.2. 2 – 4 klasių mokiniams 2018 m. balandžio 4 d. 9 val., trukmė – 60 min.
12.3. 5 – 8 klasių mokiniams 2018 m. balandžio 5 d. 9 val., trukmė – 120 min.
12.4. I - III klasių mokiniams 2018 m. balandžio 5 d. 9 val., trukmė – 120 min.
13. Mokinys privalo atvykti į egzaminą nuo 8.30 val. iki 8.45 val., žinoti savo prašymo e.
sistemoje numerį ,,MOK-“ ir turėti tapatybės kortelę/pasą/gimimo liudijimą.
14. Kandidatas atėjęs laikyti egzaminą su savimi privalo turėti:
14.1. į pirmą klasę spalvotus pieštukus;
14.2. į 2-4 klases tušinuką, pieštuką, liniuotę, trintuką;
14.3. į 5-8 klases tušinuką, pieštuką, liniuotę, trintuką, matlankį, skriestuvą;
14.4. į I-III gimnazijos klases tušinuką, pieštuką, liniuotę, trintuką, matlankį, skriestuvą ir
skaičiuotuvą.
15. Stojamojo egzamino vertinimo rezultatai pateikiami tėvams elektroniniu paštu iki gegužės
25 d. Informacija apie egzamino rezultatus telefonu neteikiama. Užduotys nekopijuojamos ir
neatiduodamos.
16. Esant laisvoms mokymosi vietoms organizuojamas pakartotinis stojamasis egzaminas:

16.1. 2018 m. birželio 19 d. 9 val.;
16.2. 2018 m. rugpjūčio 21 d. 9 val.
III. MOKINIŲ VERTINIMAS
17. Priimami mokiniai, turintys daugiausiai taškų. Stojamojo egzamino taškai skiriami
atsižvelgiant į numatytus kriterijus:
17.1. Pagrindiniai kriterijai:
17.1.1. Gebėjimų, pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimas (egzamino
rezultatas) 1 – 4 klasių mokiniams iki 50 taškų, 5 – 8 ir I – III klasių mokiniams iki 100 taškų.
17.2. Papildomi kriterijai:
17.2.1. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas yra miręs, teismo
pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo
sprendimu apribotos tėvystės teisės), įvaikintiems vaikams, vaikams, turintiems globėjus ar
rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams skiriami 2 taškai;
17.2.2. dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu,
skiriami 2 taškai;
17.2.3. daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas;
17.2.4. vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau
mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą gimnazijoje, skiriamas
1 taškas;
17.2.5. priešmokyklinio ugdymo grupę gimnazijoje lankiusiems vaikams skiriamas 1 taškas;
17.2.6. mokiniams – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų (technologijų, tiksliųjų
ir gamtos mokslų dalykų) I – III vietų nugalėtojams, laureatams (pristatomos diplomų kopijos)
atitinkamai skiriami už I vietą – 5, II vietą – 3, III vietą – 1 taškas;
17.2.7. mokiniams, lankantiems neformaliojo (inžinerinės krypties) švietimo įstaigas (ilgiau
nei 6 mėn.), skiriamas 1 taškas.
IV. REZULTATŲ SKELBIMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMAS
18. Gimnazijoje priėmimą mokytis vykdo mokinių priėmimo komisija (toliau – priėmimo
komisija). Direktorius iki balandžio 30 d. gimnazijos svetainėje skelbia įsakymu patvirtintą
priėmimo komisijos sudėtį ir jos darbo tvarkos aprašą.
19. Priėmimo komisija nagrinėja stojamuosiuose egzaminuose dalyvavusių mokinių
rezultatus ir kriterijus įrodančius dokumentus, sudaro pretendentų eiles į atitinkamas klases. Nesant

kriterijų įrodančių duomenų ar dokumentų, kriterijus vertinamas nuliu. Priėmimo komisija posėdžių
metu priima sprendimus dėl kviečiamų mokytis į atitinkamas klases mokinių sąrašų.
20. Pirmasis priėmimo komisijos posėdis šaukiamas gegužės 8 d.
21. Priėmimo komisija iki gegužės 11 d. 16.00 val. sudaro kviečiamų mokytis mokinių
sąrašus su prašymo e. sistemoje numeriu ,,MOK - “ ir jį skelbia gimnazijos svetainėje
www.lelevelio.lt.
22. Kviečiami mokytis kandidatai iki gegužės 15 dienos darbo pabaigos savo apsisprendimą
turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/.
Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.
23. Į laisvą vietą kviečiamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys. Sąrašai skelbiami gegužės
18 d. iki 16.00 val. Mokinys savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės
interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ iki gegužės 24 dienos pabaigos.
24. Galutiniai priimtųjų sąrašai skelbiami gegužės 25 d. iki 16.00 val. gimnazijos interneto
svetainėje www.lelevelio.lt.
25. Su priimtais mokiniais ir jų tėvais (teisėtais globėjais, rūpintojais) gegužės 28–31 d.
pasirašomos mokymosi sutartys, išduodamos pažymos. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki
birželio 19 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis
mokinys.
26. Priimti mokiniai iki 2018 m. birželio 19 d. privalo būti pateikę šiuos dokumentus:
26.1. į 1 klases – priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar Jungtinės grupės ikimokyklinio
ugdymo auklėtojo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie vaiko pasiekimus;
26.2. į 2–4, 6–8 klases ir II gimnazijos klases – mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar pažymą
apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;
26.3. į 5 klases – pradinio išsilavinimo pažymėjimą;
26.4. į I gimnazijos klases – pažymėjimą apie pagrindinio ugdymo programos pirmosios
dalies baigimą;
26.5. į III gimnazijos klases – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
27. Mokiniai, iki nurodytos datos nepateikę išvardintų dokumentų, iš kviečiamų mokytis
mokinių sąrašų išbraukiami, o į laisvas vietas priimami kiti pretendentai.
28. Pasirašant sutartį reikia turėti:
28.1. gimimo liudijimo kopiją;
28.2. dvi mokinio (2,5 x 3,5) nuotraukas.
29. Priimti mokytis į gimnaziją mokiniai pristato vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr.
027-1/a) iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

30. Per mokslo metus į laisvas mokymosi vietas mokiniai priimami direktoriaus įsakymu.
31. Informacija apie priėmimą teikiama:
31.1. interneto svetainėje http://www.lelevelio.lt/;
31.2. telefonu 8(5) 234 2087;
31.3. el. paštu rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt.
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