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KAUNO MOTIEJAUS ЧАLАШёIДUS MOKYKLOS_DARZELIO ASMENU РRIЁМIМО I

PRIEýMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR BENDROJO UGDYMO KLASES 2022м.

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

t. ýis reglamentas nustato аsmепч рriёmimо i Kauno Motiejaus Vаlапёiаus mokyklos-

dаrйеliо prieýmokyklinio ugdymo grupes ir bendrojo ugdymo klases 2022 m. komisijos (toliau -
Komisijos) dаrЬо sudarym4, darbo organizavimo tvarkE, funkcijas, teises ir atsakomybg.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos

VуriаusуЬёs nutarimais, Kauno miesto savivaldybёs tarybos sprendimais, Kauno miesto savivaldybёs

administracijos ývietimo skyriaus isakymais kitais tеisёs aktais ir ýiuo reglamentu.

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi neýaliýkumo, objektyvumo, lygiateisiýkumo

ir nedi skriminavimo рriпсiрц.

4. Komisija turi teisg atsisakyti vykdyti tеisёs аktц rеikаlачimц neatitinkantipavedim4.

5. Komisija уrа atsakinga Kauno Motiejaus Vаlапёiаus mokyklos-darйelio direktoriui.

6. Nustatoma ýi komisijos darbo vieta * pavaduotojos kabinetas.

7. Nustatomapirmojo ýios komisijos роsёdйiо data- 2022-06-0З.

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Komisija sudaryta priimti mokinius i mokykl4 2022 metais.

9. Komisija sudaroma iý ne mаZiаu kaip 5 паriц. Komisijos nariu negali bUti mokyklos

direktorius ir аsmепц praýymus registruojantis asmuo. Komisijos sekretorius уrа komisijos narys.

l0. Komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas ir sekretorius

iýrenkamas komisijos паriц рirmо komisijos роsёdйiо metu.

11. Komisijos роsеdйius ýaukia ir jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas. Jei jis del

svarbiq рriейаsёiц negali dalyvauti роsёdуjе, Komisijos паriq Ьаlsq dauguma Komisijos роsёdуjе
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paskiriamas asmuo, kuris atlieka ýiuo reglamentu pirmininkui priskirtas funkcijas, Komisijos

роsёdZiаi ýaukiami reikalui esant, bet ne rеёiаu kaip 2 kartus i per metus.

1 2. Komisijos pirmininkas:

1 2. 1. vadovauja komisijos роsёdйiаms;

12.2. nustato komisijos роsёdZiq datas;

12.3. prireikus i komisijos роsёdйiчs kчiеёiа reikiamus asmenis;

12.4. pasiraýo komisijos роsеdйiц protokolus ir kitus dokumentus, susijusius su komisijos

darbu.

l 3. komisijos sekTetorius:

13.1. rengia Komisijos роsёdйit1 medйiagq;

1з.2. ne чёliаu kaip prieý 3 darbo dienas iki роsёdйiо pradzios informuoja komisijos narius

apie роsёdйiо laikq, vietq, svarstytinus klausimus ir pateikia jiems mеdйiаg4;

1 3.3. protokoluoja Komisijos роsёdZius;

13.4. tvarko ir saugo Komisijos роsеdйiц protokolus ir kitus su Komisijos veikla susijusius

dokumentus.

14. Jei Komisijos sekTetorius dёl sчаrЬiq рriейаsёiц negali dalyvauti komisijos posedyje,

komisijos паriц Ьаlsq dauguma iýrenkamas to роsёdйiо sekretorius, kuris atlieka Komisijos

sekretoriui ýiuo reglamentu priskirtas funkcij as.

15. Sprendimus komisija priima роsёdйiuоsе. Komisijos роsёdis yra tеisёtаs, jei jame

dalyvauja ne mаZiаu dviejq trеёdаliц Komisijos narir1.

16. Visi Komisijos sprendimai priimami paprasta Ьаlsц dauguma. Jei balsai pasiskirsto ро

lygiai, lemia роsёdйiо pirmininko balsas. Роsёdйiо protokolq pasiraýo роsёdйiо pirmininkas ir

sekretorius. Protokole пurоdоmi Komisijos priimti sprendimai, jq рriёmimо motyvai ir роsёdуjе

dalyvavusiц Komisijos паriц пuоmопё.

17. Komisijos sprendimai lforminami pasi[lymais. Juos pasiraýo visi роsёdуjе dalyvavg

darbo komisijos nariai.

18. komisijos pasiulymai raýtu pateikiami mokyklos direktoriui.

19. Komisijos veiklos dokumentai saugomi pagal galiojanёius tеisёs aktus ne trumpiau kaip

vienerius metus.

III SKYRIUS

РДGRINDINЁS KOMISIJOS FUNKCIJOS IR DЁL MOKINIV IR ТЁЧU

INF,ORMAVIMO

20. Komisija atlieka ýias funkcijas:
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20.1. stebi рriёmimо i mokykl4 eig4 ir informuoja mokyklos direktoriq apie раstеЬёtus

trukumus;

20.2. tikrina, ar mоkiпiц рriёmimаs ir klаsiц komplektavimas mоkiпiц sqraýai sudaryti

vadovaujantis,,Priёmimo i Kauno miesto savivaldybёs bendýo ugdymo mokyklas tvarkos apraýu"

patvirtintu Качпо miesto savivaldybёs tarybos 2018 m. vasario б d. sprendimu Nr. Т-33:

ir kitais рriёmim4 i mokyklas rеglаmепtuоjапёiаs dokumentais;

20.3. teikia mokyklos direktoriui rekomendacijas dёl аtskirц klаsiц komplektavimo;

20.4. atsakinga ir stebi, аr vadovaujantis Арrаýо nuostatomis mokyklos interneto svеtаiпёjе

ir kitose laikmenose vieýai skelbiama visa reikiama informacija apie аSmепч priemim4;

20.5. pagal kompetencij4 паgriпёjа su аsmепч рriёmimu susijusius klausimus.

IV SKYRIUS

MOKINIU IR ТЁЧЧ INFORMAVIMO TVARKA

21. Komisija praýymus mokytis паgriпёjа tik gavus teis9 pasinaudoti pirmumu priimti

mokytis kriterijus раgriпdйiапёiчs dokumentus. ýie dokumentai mokyklai pateikiami ne veliau kaip

1ikus trims dаrьо dienoms iki pirmojo mokyklos mоkiпiц рriёmimо komisijos роsеdйiо 2022 m.

birZelio 3 dienos.

22. Komisija praýymus priimti mokytis i pirma klasg iýпаgriпёjа iki 2022-06-08.

23. Komisija elektroniniu paýtu iki2022 m. Ьirйеliо 14 d. informuoja:

2З.1. Praýymus pateikusiems asmenims apie galimybg mokytis pirmoje klаsёjе;

2З,2. yaýYmus pateikusius asmenis, kuriЦ рrаýуmаi nebuvo patenkinti, ir nurodo рrаýуmц

netenkinimo prieйastis,

24. Тёуаi (globejai) gavg informacijE, kad jц praýymas yra patenkinamas, ne vёliаu kaip per

5 darbo dienas ро informacijos gavimo iý mokyklos dienos, informuoja istaigE apie savo galutini

apsisprendim4. Дsmuо, nepateikgs ýios informacijos, komisijos sprendimu gali buti iýbraukti iý

рriimtq mokYis аsmепч s4raýo.

ч SKYшUS
KOMISIJOS ТЕISЁS

25. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisg:

25.1. kviesti Ikomisijos роsёdZius su рriёmimu susijusius asmenis;

25.2, rcikalauti ir gauti iý рriёmimq чуkdапёiц аSmепч (mokyklos direktoriaus, praýymus

registruojanёio asmens iT k. t.) darbui reikiamq informacijq iT dokumentus;
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25.3. sifilyti pakeisti ir papildyti ýi reglamentq.

26.Komisija privalo:

26.1, uйtikrinti asmens duоmепц apsaugQ ir nereikalauti papildomq dokumentq iT duomenq,

kurie neturi itakos asmeniui priimti i mokykl1 iýskyrus tuos duomenis, kurie reikalingi asmeniui

iregistruoti i mokyklos registr4.

26,2. atlikdama savo funkcijas laikytis Lietuvos Respublikos tеisёs аktц rеikаlачimц bei ýio

Reglamento пuоstаtц.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. ýis reglamentas tvirtinamas, kеiёiаmаs ir papildomas mokyklos direktoriaus isakymu.

28. Komisijos nariai, райеidg Lietuvos Respublikos tеisёs aktus ir ýi reglamentq atlikdami

savo funkcijas, atsako Lietuvos Respublikos istаtуmц ir kitц tеisёs аktц nustatyta tvarka.


