
 

 
 

ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS 

SUDARYMO, MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠO 

 IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJĄ TVARKOS 

APRAŠO TVIRTINIMO 

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. V-28(1.5.) 

Alytus 

 

Vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-

306 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2019-12-18 sprendimo Nr. T-404 redakcija) patvirtintu 

Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, Alytaus 

miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimu Nr. T-175 patvirtintais Alytaus „Volungės“ 

progimnazijos nuostatais, Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo IV 

skyriaus 14.23 papunkčiu,  

1. s u d a r a u Mokinių priėmimo į Alytaus „Volungės“ progimnaziją komisiją (toliau 

– komisija): 

1.1. Vida Džervienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė; 

1.2. Vaidas Gumauskas, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, Progimnazijos 

tarybos narys, komisijos narys; 

1.3. Ramunė Aleksonienė, socialinė pedagogė metodininkė, komisijos narė; 

1.4. Jūratė Kalendauskienė, raštinės vedėja, komisijos sekretorė; 

1.5. Aušra Urbanavičienė, duomenų įvesties operatorė, komisijos narė. 

2. Vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-

79 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

mokinių skaičiaus, klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės 

sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko 2020–2021 mokslo 

metais nustatymo“ 1 ir 2 priedais: 

2.1. p a v e d u komisijai, sudaryti preliminarius priešmokyklinio ugdymo grupės ir 

mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas (klasių skaičių kiekviename raute ir mokinių 

skaičių kiekvienos klasės sraute), sąrašus 2020–2021 mokslo metams. 

2.2. n u s t a t a u mokinių priėmimo laiką nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki gegužės 31 d., 

esant laisvų vietų toliau priimti visus mokslo metus. 

 



3. T v i r t i n u: 

3.1. Alytaus „Volungės“ progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos 

aprašą (pridedamas). 

3.2. Mokinių priėmimo į Alytaus „Volungės“ progimnaziją tvarkos aprašą 

(pridedamas). 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktoriaus  

2018-09-03 įsakymą Nr. V-85 „Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus „Volungės“ progimnaziją 

komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo į Alytaus „Volungės“ progimnaziją tvarkos aprašo 

tvirtinimo“. 

 

Direktorius                  Feliksas Džiautas  

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

Vida Džervienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Ramunė Aleksonienė, scialinė pedagogė 

 

Vaidas Gumauskas, fizinio ugdymo mokytojas 

 

Jūratė Kalendauskienė, raštinės vedėja 

 

Aušra Urbanavičienė, duomenų įvesties operatorė 


