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Vadovaudmnasi Šiaulių miesto savIvAldyhes tarybbs zala m gruodžin l d.
spaudimu NK T-AOA patvirlinIo šiaulių mieslo savivaldybės priėmimo į Šiaulių mięsm
savlvaldybes bendram ugdymo mokyklas narkos apyasozspunkxu.

l 5 u d 81 a u Mnkimų pnemlmo iglmnazlją mumis pagnl pagrindinio ugdymo ll
dalies programą kūmlsijlį'

! l Komisijos pxrmixunk: * Redd šieimannene. Šiaulių Lieporių gimnazijos ugdymū
skyriaus vedeja.

LZ Nariai:
1.2 l. Kristina Allšausk ze. šiaulių Lieporių gimnazijos ugdymo skyiaus vedeja;
1.2 2. Ilona Aikočaiiienė. šiaulių Lieporių gimnazijos socialinė pedagoge. klasių

kuravimo poskyrio vedęs.
2. T v \ r ! i n u Mūkmlu priemimo į gimnaziją komisijes darbo reglamemą

(pridedama).
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L dymo skyriaus \edeja

Reda Šleimanuem:
201 7433-01



PATVIRTĮNTA
Siauliu Lieporių gimnazijas
direkronaus zn|7 in kovo | d
isakymn Nr vezm 17)

mommu PRIĖMIMO Į ŠIAULIUma?om Gnvmazuią
KOMISIJOS DARBOREGLAMENTAS

l Šis reglamenias nusiaio Šiaulių Lieporių gimnazijos priemimo j mokykla komisijos
(Ioliau Priėmimo knmis'u'a) sudarymo. darbo organizavimo Kvaxką, funkcijas, teisę ir aisakomybg.

2 Priėmimo komisija savo veikloje vadovaujasi Pnėmimoi šiaul' _
nuesio savivaldybes

bendrojo ugdymo mokyklas ivarkos a_prasu paiviriiniu šiaulių mieslo sav aldylaes iarybos zona m
gruodžio l d. sprendimu Nr. nei Siauliu miesio savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės iaryaos 2016
m. gruodžio l d. sprendimu Nr. “I“-405, Šiaulių miesro savivaldybės bendmjo ugdymo mokyklų
apzamaujamų ieriioi-ijų aprašu, paivinintu Siauliu nuėsro savwaldy bėsmylios 2014 m. vasario 27 d
sprendimu Nr T—SS

3 Priemimo komisija atsiskallo šiaulių Lieporių gimnazijos direktoriui
4 Komisija sudaro 3 noriai.
5 Priėmimo komisijos sudeii oimna gimnazijos direkiorius.
o Priemlmc komisijos nariai gali buu direkionaus pavaduoiojas ugdymui, ugdymo

skyrių iedejoi, mokytojai, pagalbos spec listal
7. Priėmimo komisijos darbui vadovauja pirmininkas. komisijos posėdžius kviečia, jų

vielų, laiką nustato ir jiems pirmininkauja
8. Fnemimo komisijos pixminink'
8 l vadovauja Priėmimo komisijos veiklai ir aisako už jai pavestų funkcijų atlikimą;
s 2. posimso Priėmimo komisijos sprendimus, kiius su Priemimo komisijas veikla

susijusius dokumentus;
ir} aisiov auja Pnemimo komisijai suinieresuoiose insiiiucijoae svarstant mokinių

priemimo ! gimnazija klausimus
9. Priėmimo komisijos pinnininkasparėikia ginuiazijos dirakioriui aiaskaiias nuo kovo

1 d iki mgpjūčlū 31 d. laikoiarp'
H). Priėmimo korn allieku šias funk "as.
lo l koordinuoja mokinių priemimo , gimnazija, sieoi priemimo į gimnazija eigą ir

lllibmiuoj'd glmndįljoš direkiorui apie pasiebeius inikumus;
lo 2 ukrma, ai prunuu mokiniu sąrašai sudarjii vadovaujaniis šiaulių miesto

savivaldybes pnimiais sprendimais
1043. konsuliuoja ievus (globejus, rupimojus) mokinių priemimoi gimnaziją klausimais.

. vykdydama pavesios funkcijas, turi leisę:
l l.l. usum reikalui j posėdžius kviesti suinieresuozus asmenis, tevus (globėjus.

rūpiuiojus),
mokinius;

il z ieiku gimnazijos direkion'ui keis" ar papildyti si reglamentą.
iz Sis reglamenias umm-amas, keičiamas ir papildomas šiaulių Lieporių gimnazijos

direktoriaus isakymu.


