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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRĄ TVARKA 

 

1. Tauragės suaugusiųjų mokymo centro mokinių priėmimo tvarka (toliau- Tvarka) reglamentuoja 

suaugusiųjų, pageidaujančių įsigyti pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą Suaugusiųjų mokymo 

centre (toliau – centras) prašymų priėmimo vietą, laiką, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką bei 

priėmimo kriterijus 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais  

bei Tauragės rajono savivaldybės nustatyta tvarka. 

3. Prašymai Centre priimami nuo gegužės 20 dienos iki rugsėjo 1 dienos. Prašymų į laisvas vietas 

priėmimas vykdomas ir per mokslo metus. Mokslo metų eigoje priimami iš kitų mokyklų atvykę 

mokiniai, pageidaujantys mokytis Centre ar atsiskaityti iš atskirų mokomųjų dalykų kurso. 

3.1. Keičiant dorinio ugdymo dalyką už tikybos ir etikos programų skirtumus mokiniams atsiskaityti 

nereikia. 

3.2.Mokiniams, atvykusiems iš kitų ugdymo įstaigų, keičiant individualų mokymosi planą pagal 

vidurinio ugdymo programą, reikia išlaikyti įskaitą iš pasirinkto dalyko, kurio anksčiau nesimokė.  

4. Pageidaujančių mokytis asmenų dokumentus priima ir įvertina Mokinių priėmimo komisija. 

5. Asmenys dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus: 

5.1. prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta bendrojo lavinimo programa; 

5.2. mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus; 

5.3. asmenį liudijančius dokumentus. 

5.4. mokinys užpildo mokinio duomenų bazės lapą, mokymosi sutartį 

6.  Užsienyje mokęsis asmuo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą 

priimamas bendra tvarka, o neturintys mokymosi pasiekimų dokumento – centre įvertinus jo 

pasiekimus. 

7. Į Centrą priimami asmenys nuo 18 metų, pateikę reikalingus dokumentus. Išimties atvejais, gavus  

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimą, priimami 18 metų neturintys 

mokiniai. 

8. Visus, norinčius mokytis, konsultuoja mokinių priėmimo komisija, kuri supažindina su mokymosi 

tvarka, jeigu reikia, įvertina stojančiojo pasirengimą, teikia pagalbą sudarant individualų mokymosi 

planą. 

9.Stojančių asmenų pasirengimas mokytis pagal pasirinktą bendrojo lavinimo ugdymo programą gali 

būti tikrinamas užduotimis, testais, individualiu pokalbiu. 

10. Mokinio priėmimą į Suaugusiųjų mokymo centrą savo įsakymu įteisina direktorius. Su mokiniais 

sudaroma rašytinė priėmimo į Centrą sutartis. Mokymosi sutartis sudaroma iki pirmosios mokymosi 

dienos. 

11. Susirinkus minimaliai reikalingam skaičiui mokinių, pageidaujančių mokytis kasdieniu, 

neakivaizdiniu ar nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdais, mokiniai priimamai mokytis 

atitinkamoje bendrojo lavinimo klasėje. 



12. Susirinkus minimaliai reikalingam skaičiui mokinių, pageidaujančių mokytis pagal pagrindinio ar 

vidurinio ugdymo mokomojo dalyko programą , sudaroma šio dalyko mokinių laikinoji mobili grupė. 

13. Nesant galimybių sudaryti mobiliosios grupės ar bendrojo lavinimo dalykų mokymosi klasės, 

mokiniai priimami mokytis grupiniu neakivaizdiniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 

14. Asmenys priimami mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas  

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu 

Nr.ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526) bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

liepos 17 d. įsakymu Nr.V-767 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas 

tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“. 

15. Suaugusių asmenų anksčiau įgytas išsilavinimas prilyginamas pagrindiniam pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. ISAK – 661 „Dėl 

išsilavinimo prilyginimo”. Asmuo, turintis septynmečio, aštuonmečio, devynmečio, nepilno vidurinio 

mokslo pažymėjimą, ir pažymėjimą, išduotą 1993-1994 metais arba pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimą, išduotą 1995-1999 metais, išlaikęs pagrindinio ugdymo programos dalykų – gimtosios, 

valstybinės lietuvių kalbos ir matematikos – mokymosi pasiekimų patikrinimą, gali būti priimamas 

mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą. 

15.1. Mokinys nuo 2009 m. neturintis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimų  į III 

gimnazijos klasę nepriimamas.  

16. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas 

bendra tvarka. 
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