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Vadovaudamasi Priernimo i Vilniaus miesto savivaldybds bendrojo ugdyno molyklas tyarkos
apraSo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-
1316,36.1 punktu:

1. S u d ar au mokiniqpriemimo komisij4:
Ernesta Smalinske, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-pirmininke;
Lina Krisinelyte, sekretore;
Nariai:
Dangolia Ku5levid-Ver5ekiene, psichologe;
Dovile Deltuviene, VGTU inZinerijos licejaus tarybos nare, tevq atstove;
Egidijus MeiZenis, psichologas.
2. Tv i rt inu Vilniaus Gedimino technikosuniversiteto inZinerijos licejauspriemimo

komisijos darbo tvarkos apra54 @ridedama).

L. e. direktoriaus pareigas Lina BagdZiUnaite-Litvinaitiene



PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerij os licej aus direktoriaus
2022m. balandZio 29 d. isaliymu Nr. V-/8f

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIYERSITETO INZINERUOS LICTJAUS

PRIEMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto iniinerijos licejaus (toliau - licejus) Priemimo i
mokykl4 komisijos darbo tvarkos apra5as reglamentuoja priemimo komisijos i VGTU inZinerijos
licejaus pirmQ @rading) inZinering klasg ir priemimo komisijos i VGTU inZinerijos licejaus laisvas
mokymosi vietas kitose inZinerinese klasese darbo grafik?, darbo viet4, mokiniq ir jq tevq
(rtipintojq, globejq) informavimo tvark4, komisijos posedZiq protokolq ir asmenq pateiktq
dokumentq saugojimo viet4 ir terminus.

2. Mokiniq priemimo komisija (toliau - komisija) vadovaujasi Priemimo i Vilniaus miesto
savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apralu ir Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo
ugdymo mokyklq aptarnavimo teritorijq Zemelapiais 2022-2023 mokslo metams, patvirtintais
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. l-1316 ,,Del Priemimo i
Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apra5o ir Vilniaus miesto
savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq aptarnavimo teritorijq Zemelapiq 2022-2023 mokslo
metams patvirtinimo", ir Stojamqiq egzaminq i Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerijos licejq organizavimo tvarka, patvirtinta 2022 m. vasario 17 d. direktoriaus isakymu Nr.
v-85.

II. KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS, DARBO VIETA, DOKUMENTU SAUGOJIMAS
IR INFORMAVIMO TVARKA

4. Komisijos posedZiai yra teiseti, kai posedyje dalyvauja daugiau kaip puse visq Komisijos
nariq. Komisij os veiklai vadovauj a pirmininkas.

5. Komisijos sprendimai iforminami protokolu per dvi darbo dienas nuo kiekvieno komisijos
posedZio. Protokol4 pasira5o Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

6. Esant nenumatytoms aplinkybems, komisijos pirmininkas turi teisg Saukti neeilini posedi.
7. Komisijos nariai uZtikrina kandidatq duomenq konfidencialumq.
8. Komisijos posedZiq protokolai saugomi archyve 3 metus, priimtq asmenq pateikti

dokumentai - mokiniq asmens bylose, kurios laikomos raitineje, ir saugomos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymu ir kitais teises aktais. Nepriimtq asmenq
dokumentai saugomi iki einamqiq metrl spalio 1 dienos.

9. Komisijos veikia pasibaigia, pasibaigus mokiniq priemimo terminams.

3. Priemimo komisiios darbo

Data Laikas Darbo vieta Darbo pobfldis

GeguZes 1210 dienomis
Dokumentq ir duomenq tikrinimas. Pretendentq
eiles sudarymas.

GeguZes 23 d. 13.00 val. 2l0kab.

Geguilds2T d. I5siundiami pakvietimai mokytis per e. sistem4

BirZelio 6 d.
I5siundiami pakvietimai mokytis per e. sistemq i
nepriemusirtiu kvietimo vietas

BirZelio 8 d.
ISsiundiami pakvietimai mokytis per e. sistem4 i
neoriemusiui u kvietimo vietas

Komisijos posedis del priemimo i I iniinerijos
klases


