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KLAIPĖDOS LICĖJAUS PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO,
PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO
PROGRAMAS TVARKA
PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLASES
1.
2.
3.

Į ikimokyklinio ugdymo klasę priimami 4-5 metų vaikai.
Į priešmokyklinio ugdymo klasę priimami 6 metų vaikai.
Vaikai, turintys elgesio sutrikimų, į licėjų nepriimami.
PRIĖMIMAS Į PIRMĄ KLASĘ

1. Priimami 6 -7 metų vaikai.
2. Būsimų pirmokų pasirengimas mokyklai vertinamas matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio
pažinimo pradmenų testais.
3. Mokiniai priimami konkurso tvarka pagal gautus įvertinimus už atliktus testus.
4. Vaikai, licėjuje baigę priešmokyklinio ugdymo klasę, dalyvauja bendrame priėmimo į
pirmąją klasę konkurse, tačiau surinkę vienodą balų skaičių kaip ir mokinys, nesimokęs
licėjaus priešmokyklinio ugdymo klasėje, turi pirmumo teisę konkursinėje eilėje.
5. Šešiamečių brandumą pirmai klasei vertina psichologas ir pradinio ugdymo pedagogas.
6. Vaikai, turintys elgesio sutrikimų, į licėjų nepriimami.
PRIĖMIMAS Į PENKTĄ KLASĘ
1. Būsimų penktokų žinios vertinamos matematikos, lietuvių kalbos ir anglų kalbos testais.
2. Mokiniai priimami konkurso tvarka pagal gautus įvertinimus už atliktus testus.
3. Vaikai, licėjuje baigę ketvirtąją klasę, dalyvauja bendrame priėmimo į penktąją klasę
konkurse, tačiau surinkę vienodą balų skaičių kaip ir mokinys, nesimokęs licėjuje, turi
pirmumo teisę konkursinėje eilėje.
4. Mokiniai, gavę neigiamus testo vertinimus, turintys elgesio sutrikimų bei elgesio
problemų, į licėjų nepriimami.
PRIĖMIMAS Į 9 KLASĘ
1. Į 9-ą klasę priimami mokiniai, kurių 8-os klasės metinis pažymių vidurkis ne mažesnis nei 8
balai. Metinis vidurkis skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: lietuvių k., anglų k.,
matematika, fizika, chemija, biologija, istorija, geografija.
2. Mokiniai, norintys mokytis Klaipėdos licėjaus 9 klasėje, turi laikyti 4 nurodytų dalykų
stojamuosius egzaminus.
3. Miesto ir respublikos olimpiadų, konkursų prizinių vietų laimėtojai atleidžiami nuo to
dalyko stojamojo egzamino.
4. Mokinys savo konkursinį balą gali padidinti dalyvaudamas licėjuje organizuojamuose
mokslo turnyruose. Juose mokiniai atliks kompleksines pagrindinių mokomųjų dalykų
(lietuvių k., anglų k., matematikos, chemijos, fizikos, biologijos) užduotis.

5. Pasibaigus mokslo turnyrams, suskaičiuojami dalyvio sukaupti taškai, kurie pridedami prie
stojamųjų egzaminų į 9 klasę įvertinimų. Mokinys, dalyvavęs nors viename mokslo turnyre,
turi galimybę gauti papildomų taškų.
6. Mokiniai, dalyvavę visuose 3 turnyruose ir gavę aukščiausius įvertinimus, atleidžiami nuo
stojamųjų egzaminų ir priimami mokytis be mokesčio už mokslą.
7. Suskaičiavus stojamųjų egzaminų, metinių 8-os klasės pažymių vidurkio įvertinimus, o
dalyvavusiems mokslo turnyruose dar ir gautus papildomus taškus kandidatai
reitinguojami. Aukščiausius pasiekimus turintys mokiniai priimami be mokesčio už mokslą.
8. Mokiniai, turintys drausminių, problemų į licėjų nepriimami.
PRIĖMIMAS Į 2-4, 6-8 IR 10-12 KLASES
( Priėmimas vyksta į tas klases, kuriose yra laisvų vietų)
1. Priimant mokinius į 2-4 ir 6-8 klases mokinių žinios tikrinamos testuojant lietuvių k.,
matematikos ir anglų k.
2. Į gimnazinės pakopos (10-12) klases priimami mokiniai, kurių pažangumo vidurkis ne
mažesnis kaip 8 balai ir kurie gerai išlaikė diagnostinius lietuvių k., matematikos ir anglų k.
testus.
3. Mokiniai, turintys drausminių problemų ir trimestre neigiamų pažymių, į mokyklą
nepriimami.
REIKALINGI DOKUMENTAI
Tėvų ar globėjų prašymas.
Vaiko gimimo liudijimas.
Vaiko sveikatos pažymėjimas.
Anketa (pildoma mokykloje).
Mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje).
Įgyto išsilavinimo pažymėjimas (priimant į 5, 9, 11 klasę), mokymosi pasiekimų
pažymėjimas (priimant į 6-10 ir 12 klases vasaros atostogų metu), pažyma apie mokymosi
pasiekimus ankstesnėje mokykloje (priimant į 1-12 klases mokslo metais).
7. Leidimas gyventi Lietuvoje (užsieniečiams).
8. Dokumentus priima mokyklos administratorė.
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