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I. Bendroji dalis 

 

1. Mokinių priėmimo į Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjų (toliau – VGTU 

inžinerijos licėjus) 2017–2018 m. m. tvarka (toliau – priėmimo tvarka), parengta vadovaujantis Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794 patvirtinto „Priėmimo į Vilniaus 

mieto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ 9, 10.2., 78, 80 punktais. 

2. Priėmimo tvarka nustato asmenų (toliau – mokinių) priėmimo mokytis pagal VGTU inžinerijos 

licėjaus vykdomas programas tvarką ir mokinių atrankos kriterijus. 

3. VGTU inžinerijos licėjus yra gimnazijos tipo inžinerinio ugdymo mokykla, skirta mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, gamtos mokslams, 

technologijoms ir inžinerinei kūrybai, ir vykdanti šias specializuoto ugdymo krypties programas: 

3.1. pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (1–4 kl.); 

3.2. pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (5–8 kl. ir I–II gimn. kl.); 

3.3. vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (III–IV gimn. kl.). 

4. Į VGTU inžinerijos licėjų pradėti mokytis mokiniai priimami konkurso būdu pagal šioje tvarkoje 

numatytus taškais įvertinamus kriterijus iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos. Konkursinės atrankos 

taškai apskaičiuojami sumuojant pagrindinių ir papildomų kriterijų taškus. Pagal suminį surinktų taškų 

skaičių sudaroma pretendentų eilė.  

5. Į 1 klases ir kitų klasių laisvas mokymosi vietas priimami mokytis daugiausiai konkursinės 

atrankos taškų surinkę mokiniai.  

6. Jei prašymų priimti mokytis į 1–4 ir 5–8 klases skaičius yra didesnis negu VGTU inžinerijos 

licėjaus atitinkamoje klasėje laisvų mokymosi vietų, tai, atsižvelgiant į mokinio gyvenamąją vietą, prie 

pagrindinių mokinių atrankos kriterijų įtraukiamas kriterijus „Mokyklų teritorijų žemėlapyje mokinio 

gyvenamosios vietos adresas priskirtas Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjui“. 

Mokyklų teritorijų žemėlapis skelbiamas https://svietimas.vilnius.lt  ir mūsų interneto svetainėje 

http://www.vgtulicejus.lt 

7. Prašymai mokytis  pildomi internetu nuo 2017 m. kovo 1 d. 

8. Prašymo registracija galima susikūrus paskyrą www.vilnius.lt arba jungiantis tiesiogiai per 

elektroninę bankininkystę ar kitą elektroninės atpažinties priemonę. Internetu užpildytas prašymas 

automatiškai perduodamas prašyme nurodytai mokyklai. 

9. Tėvai (teisėti globėjai, rūpintojai), kurie neturi galimybės namuose užpildyti prašymo elektroniniu 

būdu (toliau – internetu) juos gali užpildyti VGTU inžinerijos licėjaus raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 

iki 16.00 val. 

10. VGTU inžinerijos licėjuje priėmimą mokytis vykdo direktorius ir mokinių priėmimo komisija 

(toliau – priėmimo komisija), patvirtinta VGTU inžinerijos licėjaus direktoriaus įsakymu. Priėmimo 

komisijos sudėtis tvirtinama iki 2017 m. balandžio 30 d. Priėmimo komisija per tris darbo dienas nuo jos 

patvirtinimo parengia priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą. 

11. Pirmasis priėmimo komisijos posėdis šaukiamas pasibaigus ugdomajai veiklai pagal Bendruosius 

ugdymo planus birželio mėn. pradžioje, bet ne vėliau kaip 2017 m. birželio 7 d. 

12. Priėmimo komisija mokinių priėmimo posėdžių metu nagrinėja prašymus (į 1 kl. – tik 

privalomus dokumentus pateikusiųjų, į 2–4, 5–8 ir I–III gimn. klases – visų pateikusiųjų) nepriklausomai 

nuo to ar yra pagrindinius ir papildomus kriterijus įrodantys duomenys / dokumentai. Nesant kriterijų 

įrodančių duomenų / dokumentų, kriterijus vertinamas nuliu. 

https://svietimas.vilnius.lt/
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13. Priėmimo komisija, per dvi darbo dienas nuo kiekvieno priėmimo komisijos posėdžio, sudaro 

preliminarų priimtų mokytis mokinių sąrašą ir jį skelbia VGTU inžinerijos licėjaus svetainėje.  

14. Su priimtais mokiniais ir jų tėvais (teisėtais globėjais, rūpintojais) pasirašomos mokymosi 

sutartys. Apie sutarčių pasirašymo datą, laiką ir vietą informuojama asmeniškai el. paštu, nurodytu 

pašyme.  

15. Priimti mokiniai iki sutarties pasirašymo datos turi būti pateikę šiuos dokumentus: 

15.1. į 1 klases – priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą 

priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą; 

15.2. į 2–4, 6–8 klases ir II gimn. klases – mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar pažymą apie jo 

mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje; 

15.3. į 5 klases – pradinio išsilavinimo pažymėjimą; 

15.4. į I gimn. klases – pažymėjimą apie pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimą; 

15.5. į III gimn. klases – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą. 

16. Su mokiniais, iki sutarties pasirašymo datos nepateikusiais išvardintų dokumentų, mokymosi 

sutartys nepasirašomos, o į laisvas vietas priimami kiti pretendentai. 

17. Pasirašant sutartį reikia turėti: 

17.1. gimimo liudijimo kopiją;  

17.2. dvi mokinio (2,5 x 3,5) nuotraukas.   

18. Priimtas mokytis į VGTU inžinerijos licėjų mokinys pristato vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 

Nr. 027-1/a) iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. 

19. Per mokslo metus į laisvas mokymosi vietas mokiniai priimami direktoriaus įsakymu. 

20. Informacija apie priėmimą teikiama: 

20.1. interneto svetainėje http://www.vgtulicejus.lt/; 

20.2. telefonu 8(5) 234 2084; 

20.3. el. paštu priemimas@vilicejus.lt. 

 

II. Priėmimas į 1 klasę 
 

21. Planuojama komplektuoti tris pirmas klases (72 mokiniai) VGTU inžinerijos licėjuje (Antakalnio 

g. 120) ir vieną pirmą  klasę (20 mokinių) Dvarčionių skyriuje (Keramikų g. 38). 

22. Jeigu mokinių, pretenduojančių mokytis VGTU inžinerijos licėjuje yra daugiau, nei yra galimybė 

priimti, vykdomas bendrųjų gebėjimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimas. 

23. Sudaromos dvi mokinių eilės pagal tuos pačius kriterijus: 

23.1.  pageidaujantys mokytis Dvarčionių skyriuje ir apie tai nurodę prašymuose, dalyvauja 

konkursinėje atrankoje dėl priėmimo mokytis Dvarčionių skyriuje; 

23.2. nenurodžiusieji, kad pageidauja mokytis Dvarčionių skyriuje, dalyvauja konkursinėje atrankoje 

dėl priėmimo mokytis į VGTU inžinerijos licėjaus 1 klases (Antakalnio g. 120).   

24. Bendrųjų gebėjimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimas organizuojamas 2017 m. 

birželio 6–8 d. (Antakalnio g. 120) pagal atskirą grafiką. Tikslas – įvertinti pretendentų kognityvinius 

gebėjimus. Patikrinimo trukmė – 60 min. (su 20 min. pertrauka) Pretendentams priskiriami 

indentifikavimo kodai. 

25. Pretenduojantys mokytis 1 klasėse: 

25.1. prašymus pateikia iki 2017 m. gegužės 26 d. internetu; 

25.2. brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei šiais kalendoriniais metais vaikui dar 

nesueina 7 metai, pristato ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki bendrųjų gebėjimų, reikalingų 

inžineriniam ugdymui, vertinimo; 

25.3. nurodytu laiku atvyksta į vertinimo vietą; 

25.4. ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki priėmimo komisijos posėdžio pateikia: 

25.4.1. priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą 

priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą; 

25.4.2. neformaliojo vaikų švietimo būrelių lankymą pagrindžiančius dokumentus;  

25.4.3. kitus, papildomus kriterijus patvirtinančius, dokumentus. 

26. Konkursinės atrankos taškai skiriami atsižvelgiant į numatytus kriterijus: 

     Pagrindiniai kriterijai Taškai 

http://www.vgtulicejus.lt/
mailto:priemimas@vilicejus.lt


26.1. Bendrųjų gebėjimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimas iki 50  

26.2. Mokyklų teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamosios vietos 

adresas priskirtas Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos 

licėjui* 

50 proc. surinktų bendrųjų 

gebėjimų vertinimo taškų 

+ 1 (jei iki licėjaus atstumas 

iki 1 km)   

Papildomi kriterijai  

26.3. Vaikai praėjusiais ir / ar šiais mokslo metais lankę techninės 

kūrybos, mokslo krypčių neformaliojo vaikų švietimo būrelius 

(pristatomas pasiekimus įrodantis dokumentas) 

iki 10 

26.4. Brolis ar sesuo mokosi VGTU inžinerijos licėjuje (nurodyti 

prašyme) 
1 

26.5. VGTU inžinerijos licėjaus ir VGTU darbuotojų vaikai 5 

26.6. Našlaičiai, netekę vieno arba abiejų tėvų* (pristatoma pažyma) 2 

26.7. Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimdymo 

vaikams, kurie priimami kartu* 
2 

26.8. Daugiavaikių šeimų vaikai* 1 

26.9. Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo, rūpintojo) ir paties 

vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas, kai mokyklų teritorijų 

žemėlapyje mokinio gyvenamoji vieta priskirta VGTU inžinerijos licėjui,  

yra dveji ir daugiau metų* 

2 

26.10. Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko 

deklaruota ir faktiškai gyvenamoji vieta yra įsigytame ar išsinuomotame 

būste, kuris mokyklų teritorijų žemėlapyje priskirtas VGTU inžinerijos 

licėjui. Nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre* 

(pristatoma pažyma) 

2 

26.11. Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo, rūpintojo) ir 

paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas, kai mokyklų 

teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamoji vieta priskirta VGTU 

inžinerijos licėjui, yra nuo pusės iki dviejų metų* 

1 

* Kriterijus įtraukiamas jei prašymų skaičius yra didesnis negu VGTU inžinerijos licėjuje yra laisvų 

mokymosi vietų ir taikomas tik VGTU inžinerijos licėjui priskirtoje teritorijoje gyvenantiems mokiniams. 
 

27. Esant vienodai konkursinės atrankos taškų sumai, pirmenybė mokytis suteikiama geriausiai 

bendrųjų gebėjimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimą įvykdžiusiems pretendentams. 

28. Rezultatai nekomentuojami, užduotys nerodomos, nekopijuojamos ir neatiduodamos. 

29. Gerbiant asmens privatumą, apie konkursinės atrankos rezultatus informuojama asmeniškai el. 

paštu, nurodytu pašyme. Informacija apie konkurso rezultatus telefonu neteikiama. 

 

III. Priėmimas į 2–4 klasių laisvas mokymosi vietas  

 

30. Laisvos mokymosi vietos į  2–4 klases skelbiamos 2017 m. gegužės 15 d., patikslinamos 2017 

m. gegužės 26 d.  

31. Pirmoji užsienio kalba – anglų kalba. 

32. VGTU inžinerijos licėjus mokinių priėmimą vykdo organizuodamas pasiekimų, reikalingų 

inžineriniam ugdymui, vertinimą. 

33. Pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertiniams  vyks 2017 m. birželio 12 d. 10 val. 

(Antakalnio g. 120), trukmė – iki 90 min. Užduotys atliekamos raštu, darbai koduojami. 

34. Pretenduojantys mokytis VGTU inžinerijos licėjaus 2–4 klasėse: 

34.1. prašymus pateikia iki 2017 m. gegužės 26 d. internetu; 

34.2. dalyvauja pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinime; 

34.3. ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki priėmimo komisijos posėdžio pateikia: 

34.3.1. mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje 

mokykloje; 



34.3.2. miesto olimpiadų, konkursų I–III vietos, laureato diplomus ar kitus laimėjimą įrodančius 

dokumentus, šalies konkursų dalyvių pažymėjimus ar kitus dalyvavimą įrodančius dokumentus, 

neformaliojo vaikų švietimo būrelių lankymą pagrindžiančius dokumentus; 

34.3.3. kitus, papildomus kriterijus patvirtinančius, dokumentus.  

35. Konkursinės atrankos taškai skiriami atsižvelgiant į numatytus kriterijus: 

     Pagrindiniai kriterijai Taškai 

35.1. Pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimas  iki 100 

35.2. Mokyklų teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamosios vietos 

adresas priskirtas Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos 

licėjui * 

30 proc. surinktų pasiekimų 

vertinimo taškų 

 

Papildomi kriterijai  

35.3. Vaikai praėjusiais ir / ar šiais mokslo metais lankę techninės 

kūrybos, informacinių technologijų, mokslo krypčių neformaliojo vaikų 

švietimo būrelius (pristatomas lankymą įrodantis dokumentas) 

iki 10 

35.4. Miesto olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėtojai, laureatai 

(praėjusiais ar šiais mokslo metais) (pristatomas laimėjimą įrodantis 

dokumentas, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas) 

iki 6 

35.5. Šalies konkursų dalyviai (praėjusiais ar šiais mokslo metais) 

(pristatomas dalyvavimą įrodantis dokumentas) 

po 1 tašką už kiekvieną 

dalyvavimą 

35.6. Brolis ar sesuo mokosi VGTU inžinerijos licėjuje (nurodyti 

prašyme) 
1 

35.7. VGTU inžinerijos licėjaus ir VGTU darbuotojų vaikai 5 

35.8. Našlaičiai, netekę vieno arba abiejų tėvų* (pristatoma pažyma) 2 

35.9. Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimdymo 

vaikams, kurie priimami kartu* 
2 

35.10. Daugiavaikių šeimų vaikai* 1 

35.11. Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo, rūpintojo) ir 

paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas, kai mokyklų 

teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamoji vieta priskirta VGTU 

inžinerijos licėjui,  yra dveji ir daugiau metų* 

2 

35.12. Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko 

deklaruota ir faktiškai gyvenamoji vieta yra įsigytame ar išsinuomotame 

būste, kuris mokyklų teritorijų žemėlapyje priskirtas VGTU inžinerijos 

licėjui. Nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre* 

(pristatoma pažyma) 

2 

35.13. Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo, rūpintojo) ir 

paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas, kai mokyklų 

teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamoji vieta priskirta VGTU 

inžinerijos licėjui,  yra nuo pusės iki dviejų metų* 

1 

* Kriterijus įtraukiamas jei prašymų skaičius yra didesnis negu VGTU inžinerijos licėjuje yra laisvų 

mokymosi vietų ir taikomas tik VGTU inžinerijos licėjui priskirtoje teritorijoje gyvenantiems mokiniams. 
 

36. Esant vienodai konkursinės atrankos taškų sumai, pirmenybė mokytis suteikiama geriausiai 

pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimą įvykdžiusiems pretendentams. 

37. Vertinimo rezultatai nekomentuojami, užduotys nerodomos, nekopijuojamos ir neatiduodamos. 

38. Gerbiant asmens privatumą, apie konkursinės atrankos rezultatus informuojama asmeniškai el. 

paštu, nurodytu pašyme. Informacija apie konkurso rezultatus telefonu neteikiama. 

 

IV. Priėmimas į 5–8 klasių laisvas mokymosi vietas  

 

39. Laisvos mokymosi vietos į 5–8 klases skelbiamos 2017 m. gegužės 15 d., patikslinamos 2017 m. 

gegužės 26 d.  

40. Pirmoji užsienio kalba 6–8 klasėse – anglų kalba, 5 klasėse – anglų ir vokiečių kalbos. 



41. VGTU inžinerijos licėjus mokinių priėmimą vykdo organizuodamas pasiekimų, reikalingų 

inžineriniam ugdymui, vertinimą. 

42. Pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimas vyks 2017 m. birželio 12 d. 10 val. 

(Antakalnio g. 120), trukmė – iki 120 min. Užduotys  atliekamos raštu, darbai koduojami. 

43. Pretenduojantys mokytis VGTU inžinerijos licėjaus 5–8 klasėse: 

43.1. prašymus pateikia iki 2017 m. gegužės 26 d. internetu; 

43.2. dalyvauja pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinime; 

43.3. ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki priėmimo komisijos posėdžio pateikia: 

43.3.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimą (į 5 kl.), mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą 

apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (į 6–8 kl.); 

43.3.2. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo individualią ataskaitą (į 5 ir 7 kl.);  

43.3.3. miesto / šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos, laureato diplomus ar kitus laimėjimą 

įrodančius dokumentus, šalies konkursų dalyvių pažymėjimus ar kitus dalyvavimą įrodančius 

dokumentus, neformaliojo vaikų švietimo būrelių lankymą pagrindžiančius dokumentus; 

43.3.4.  kitus papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus. 

44. Konkurso taškai skiriami atsižvelgiant į numatytus kriterijus: 

     Pagrindiniai kriterijai Taškai 

44.1. Pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimas  iki 100  

44.2. Einamųjų mokslo metų lietuvių kalbos, anglų kalbos, 

matematikos, gamtos ir žmogaus, biologijos, fizikos, chemijos metinių 

pažymių vidurkis (pristatomas mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba 

pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (į 6–8 kl.) 

iki 10 

44.3. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai (į 5 ir 7 

kl.) (pristatoma individuali ataskaita) 
iki 10 

44.4. Mokyklų teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamosios vietos 

adresas priskirtas Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos 

licėjui* 

30 proc. surinktų pasiekimų 

vertinimo taškų 

 

Papildomi kriterijai  

44.5. Vaikai praėjusiais ir / ar šiais mokslo metais lankę techninės 

kūrybos, informacinių technologijų, mokslo krypčių neformaliojo vaikų 

švietimo būrelius (pristatomas lankymą įrodantis dokumentas) 

iki 10 

44.6. Miesto / šalies olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėtojai, 

laureatai (praėjusiais ar šiais mokslo metais) (pristatomas laimėjimą 

įrodantis dokumentas, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas) 

iki 8 

44.7. Šalies olimpiadų / konkursų dalyviai (praėjusiais ar šiais mokslo 

metais) (pristatomas dalyvavimą įrodantis dokumentas) 

po 1 tašką už kiekvieną 

dalyvavimą 

44.8. Brolis ar sesuo mokosi VGTU inžinerijos licėjuje (nurodyti 

prašyme) 
1  

44.9. VGTU inžinerijos licėjaus ir VGTU darbuotojų vaikai 5 

44.10. Našlaičiai, netekę vieno arba abiejų tėvų* (pristatoma pažyma) 2 

44.11. Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimdymo 

vaikams, kurie priimami kartu* 
2 

44.12. Daugiavaikių šeimų vaikai* 1 

44.13. Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo, rūpintojo) ir 

paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas, kai mokyklų 

teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamoji vieta priskirta VGTU 

inžinerijos licėjui,  yra dveji ir daugiau metų* 

2 

44.14. Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko 

deklaruota ir faktiškai gyvenamoji vieta yra įsigytame ar išsinuomotame 

būste, kuris mokyklų teritorijų žemėlapyje priskirtas VGTU inžinerijos 

licėjui. Nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre* 

(pristatoma pažyma)  

2 



44.15. Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo, rūpintojo) ir 

paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas, kai mokyklų 

teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamoji vieta priskirta VGTU 

inžinerijos licėjui, yra nuo pusės iki dviejų metų* 

1 

* Kriterijus įtraukiamas jei prašymų skaičius yra didesnis negu VGTU inžinerijos licėjuje yra laisvų 

mokymosi vietų ir taikomas tik VGTU inžinerijos licėjui priskirtoje teritorijoje gyvenantiems mokiniams. 
 

45. Esant vienodai konkursinės atrankos taškų sumai, pirmenybė mokytis suteikiama geriausiai 

pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimą įvykdžiusiems pretendentams. 

46. Rezultatai nekomentuojami, užduotys nerodomos, nekopijuojamos ir neatiduodamos.  

47. Gerbiant asmens privatumą, apie konkursinės atrankos rezultatus informuojama asmeniškai el. 

paštu, nurodytu pašyme. Informacija apie konkurso rezultatus telefonu neteikiama. 

 

 V. Priėmimas į I–III gimnazijos klasių laisvas vietas 

 

48. Laisvos mokymosi vietos į  I-III gimn. klases skelbiamos 2017 m. gegužės 15 d., į II–III gimn. 

klases vietų skaičius patikslinamas 2017 m. gegužės 26 d.  

49. Pirmoji užsienio kalba – anglų kalba. 

50. VGTU inžinerijos licėjus mokinių priėmimą vykdo organizuodamas stojamąjį egzaminą. 

51. Stojamasis egzaminas organizuojamas į: 

51.1. I gimn. klasę  – 2017 m. gegužės 22 d. 15 val. 

51.2. II–III gimn. klasę – 2017 m. birželio 12 d. 10 val. 

52. Egzamino trukmė – 120 min. 

53. Egzamino užduotys (lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir inžinerinės 

kūrybos) atliekamos raštu, darbai koduojami. 

54. Pretenduojantys mokytis VGTU inžinerijos licėjaus I–III gimn. klasėse: 

54.1. prašymus į I gimn. klases pateikia iki 2017 m. gegužės 15 d., II–III gimn. klases – iki 2017 m. 

gegužės 26 d.; 

54.2. laiko stojamąjį egzaminą; 

54.3. ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki priėmimo komisijos posėdžio pateikia: 

54.3.1. pažymėjimą apie pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimą (į I gimn. kl.), 

mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (į II 

gimn. kl.), pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (į III gimn. kl.); 

54.3.2. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo individualią ataskaitą (į I kl.); 

54.3.3. miesto / šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos, laureato diplomus ar kitus laimėjimus 

įrodančius dokumentus, šalies konkursų dalyvių pažymėjimus ar kitus dalyvavimą įrodančius 

dokumentus, neformaliojo vaikų švietimo būrelių lankymą pagrindžiančius dokumentus. 

55. Konkurso taškai skiriami atsižvelgiant į numatytus kriterijus: 

     Pagrindiniai kriterijai Taškai 

55.1. Stojamasis egzaminas iki 100  

55.2. Einamųjų mokslo metų lietuvių kalbos, anglų kalbos, 

matematikos, fizikos, chemijos, biologijos metinių pažymių vidurkis 

(pristatomas pažymėjimas (į I gimn. kl.), mokymosi pasiekimų 

pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje 

mokykloje (į II gimn. kl.), pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (į III 

gimn. kl.) 

iki 10 

55.3. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo balų vidurkis (į III 

gimn. kl.)  
iki 10 

55.4. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai (į I kl.) 

(pristatoma individuali ataskaita) 
iki 10 

Papildomi kriterijai  

55.5. Vaikai praėjusiais ir / ar šiais mokslo metais lankę techninės 

kūrybos, informacinių technologijų, mokslo krypčių neformaliojo vaikų 

švietimo būrelius (pristatomas neformaliojo ugdymo pažymėjimas ar kt. 

iki 10 



dokumentas) 

55.6. Miesto / šalies olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėtojai, 

laureatai (praėjusiais ar šiais mokslo metais) (pristatomos diplomų 

kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas)  

iki 8 

55.7. Šalies olimpiadų / konkursų dalyviai (praėjusiais ar šiais mokslo 

metais) (pristatomi dalyvavimą įrodantys dokumentai) 

po 1 tašką už kiekvieną 

dalyvavimą 

55.8. VGTU inžinerijos licėjaus ir VGTU darbuotojų vaikai 2 
 

56. Esant vienodai konkursinės atrankos taškų sumai, pirmenybė mokytis suteikiama mokiniui, kuris 

mokėsi pagal pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą arba ją baigė, jo nesant –  

geriausiai stojamąjį egzaminą išlaikiusiam mokiniui. 

57. Egzamino rezultatai nekomentuojami. Darbai nerodomi, nekopijuojami ir neatiduodami.  

58. Gerbiant asmens privatumą, apie konkursinės atrankos rezultatus informuojama asmeniškai el. 

paštu, nurodytu pašyme. Informacija apie konkurso rezultatus telefonu neteikiama. 

____________________ 
 

 

 

 


