
Vilniaus Užupio gimnazijos  
Mokinių priėmimo tvarka 2023 m. 

 

1. Prašymai pateikiami tik internetu: pateikti prašymą 

2. Mokiniai priimami vadovaujantis Vilniaus miesto tvarka; 

3. Priklausymą gimnazijos teritorijai galite pasitikrinti interaktyviame 

 žemėlapyje; 

4. Prašymai teikiami nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. 

5. Prašymai gimnazijoje nagrinėjami nuo 2023 m. birželio 1 d. 

6. Pilnas priėmimo į Vilniaus m. mokyklas grafikas;  

7. Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus 

patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e.sistemą prašymo 

pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d. 

8. Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens 

prašymą ir pateiktus dokumentus priima gimnazijos mokinių priėmimo 

komisija, tvirtina direktorius. 

9. Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra 

sutikrinama automatiniu būdu e. sistemoje (duomenys atnaujinami kartą per 

mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro 

duomenis). 

10. Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos 

aptarnavimo teritorijoje ir, kurių broliai (sesės) jau mokosi mokykloje 

ir tęs mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą (pažymėti 

e.sistemoje). 

11. Mokiniai gali nurodyti prioritetą pasirenkant vieną iš gimnazijoje 

siūlomų klasių profilių (VGTU (Vilnius TECH) arba 

BIOMEDICINOS). Jį galima nurodyti e.sistemoje (papildomos 

informacijos skiltyje). Nenurodžius pageidavimo, mokiniui vis tiek 

gali būti siūloma mokytis šių profilių klasėje atsižvelgiant į jo 

dalykinius pasiekimus nurodytus kriterijų lentelėje. 

https://svietimas.vilnius.lt/#mokykla
http://vug.lt/priemimas/vilniaus-miesto-priemimo-tvarka/
https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools
https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools
https://vug.lt/priemimas/priemimo-i-vilniaus-m-mokyklas-grafikas/
https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools


 

 
 

Kriterijus Vertė taškais 

Našlaičiai (vienas iš tėvų), įvaikinti, 
turintys globėjus ar rūpintojus, neįgalius 

tėvus 

 

1 taškas 

Dvynukams, trynukams ir kitiems 
daugiavaisio gimimo vaikams, kurie 

priimami kartu 

 

2 taškai 

Daugiavaikių šeimų vaikams 1 taškas 

Pasirinkus mokytis: 

VGTU profilio klasėje 

 

 

Biomedicinos profilio klasėje 

Iki 2 taškų 
 

 Taškai skaičiuojami: matematikos, IT (jei mokėsi) 
ir fizikos I pusmečio (arba I ir II trimestrų) 

rezultatų vidurkį dauginant iš 2 ir dalinant iš 10. 
(vid. x 2 : 10) 

 
 Taškai skaičiuojami: chemijos, biologijos ir lietuvių 
k. I pusmečio (arba I ir II trimestrų) rezultatų vidurkį 
dauginant iš 2 ir dalinant iš 10. (vid. x 2 : 

10) 
Paskutinių 2 mokslo metų: 

Miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų* 
prizininkams 

 

Tarptautinių, šalies olimpiadų* 
dalyviams (kai vykdoma atranka). 

 

Miesto olimpiadų ir konkursų* 
dalyviams (kai vykdoma atranka).  

 

Nepatenkančių į sąrašą* olimpiadų ir 
konkursų prizininkams. Lankantiems 

neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės 
krypties) švietimo įstaigas. 

 

* Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
patvirtintas Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų renginių sąrašas. 

 

 
2 taškai 

 

1,5 taško 
 

 

1 taškas 
 

 

 
0,5 taško 

 

 

 
(skaičiuojamas vienas aukščiausias įvertinimas) 

11. Mokiniai negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje priimami 
pagal suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių, kuris pateikiamas žemiau: 



12. Gimnazijoje, be pirmos anglų kalbos, dar mokoma pirmos vokiečių ir 

prancūzų kalbos, ruošiama tarptautiniam SPRACH diplomui; 

13. Norintiems mokytis 3 ar 4 klasėje ir esant vienodai pirmumo kriterijų taškų 

sumai, pirmenybė teikiama mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai (pirmojo 

pusmečio (pirmojo ir antrojo trimestro)) buvusioje mokykloje aukštesni. 

 

 
Informacija priėmimo klausimais teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vaidas Raižys, 

tel.: +370 643 38422, 
el.paštas info@uzupio.vilnius.lm.lt 

mailto:info@uzupio.vilnius.lm.lt

