
Informacija tėvams 

 

Priimami prašymai mokytis Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje 2016–2017 mokslo metais 

 

Atkreipiame vaikų ir jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesį, kad ateinančiais 2016 – 2017 mokslo 

metais Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje bus komplektuojamos ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 1-8 klasės ir I-IV gimnazijos klasės; 

 

Klasių komplektus ir jų skaičių nustatė Zarasų rajono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 13 d. 

sprendimu Nr. T-104 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir 

mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo 

grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016-2017 mokslo metams nustatymo“. 

 

Vaikai mokytis į mokyklas priimami pagal Priėmimo į Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašą. Prašymai mokytis priešmokyklinėje grupėje bei 1-10 (I-II gimnazijos) klasėse 

ateinančiais mokslo metais teikiami bendrojo ugdymo mokyklai pagal mokyklų aptarnavimo teritoriją, o 

prašymai mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (III-IV gimnazijos klasės) – asmens pasirinktai 

mokyklai. Prašymai mokytis teikiami iki rugpjūčio 31 d. 

 

Tuo atveju, jei tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas mokytųsi kitoje mokykloje (ne pagal 

aptarnavimo teritoriją), motyvuoti prašymai pateikiami Zarasų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir kultūros skyriui. 
 

SVARBU – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas privalomas! 
 

Pagal Švietimo įstatymą priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais 

metais jam sueina 6 metai. Taigi, visi vaikai, gimę 2010 m., nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. privalo mokytis 

priešmokyklinėje grupėje. Tėvai mokyklai kartu su prašymu pateikia vaiko asmens tapatybę 

patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją, nustatytos 

formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą. 

 

Vaikas gali pradėti lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę nuo 5 metų, jeigu yra pakankamai 

tokiam ugdymui subrendęs. Šiuo atveju tėvai papildomai pateikia vaiko brandumo įvertinimo 

pažymą. Vaiko brandumo įvertinimą rajone atlieka Zarasų švietimo pagalbos tarnyba (Savanorių g. 

1, Zarasai). 
 

Pagal Švietimo įstatymą pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais 

metais jam sueina 7 metai. Taigi, visi vaikai, gimę 2009 m., nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. privalo mokytis 1 

klasėje. Tėvai mokyklai kartu su prašymu pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 

(gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos 

patikrinimo pažymą. 

 

Jaunesnis nei 7 metų vaikas gali pradėti mokytis 1 klasėje, jeigu yra pakankamai tokiam ugdymui 

subrendęs. Jei vaikas nelankė priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankė mažiau kaip 2/3 

priešmokyklinio ugdymo programos laiko, mokyklai reikia papildomai pateikti vaiko brandumo 

įvertinimo pažymą. Vaiko brandumo įvertinimą rajone atlieka Zarasų švietimo pagalbos tarnyba 

(Savanorių g. 1, Zarasai). 

 

Pagrindinės mokyklos ar gimnazijos mokiniai, baigę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, 

įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo 

programą toje pačioje pagrindinėje mokykloje ar gimnazijoje, mokyklos direktoriui pateikia tik 

prašymą. 

 

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) raštišką sutikimą. 


