PATVIRTINTA
Kauno,,Varpo" gimnazijos direktoriaus
2019 m. kovo 5 d. isakymu Nr.V-24

KAUNO,,VARPO" GIMNAZIJOS
ASMENU PRTEMIMO I BENDROJO UGDYMO KLASES 2019-2020 M. M.
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Sis reglamentas nustato asmenq priemimo i Kauno ,,Varpo" gimnazijos bendrojo
klases 2019-2020 m. m. komisijos (toliau

-

ugdymo

Komisijos) darbo sudarym4, darbo organizavimo tvark4,

funkcijas, teises ir atsakomybg.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, Kauno miesto savivaldybes tarybos sprendimais, Kauno miesto savivaldybes

administracijos Svietimo skyriaus isakymais kitais teises aktais ir Siuo reglamentu.
3.

Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nesali5kumo, objektyvumo, lygiateisi5kumo

ir nediskriminavimo principq.
4. Komisija turi teisg atsisakyti vykdyti teises aktq reikalavimq neatitinkantipavedim4.
5. Komisija yra atskaitinga Kauno ,,Varpo" gimnazijos direktoriui.
6. Nustatoma 5i komisijos darbo vieta: gimnazijos raStine

(l0l

7. Nustatomas Sis komisijos darbo laikas: 9.00-12.00 val.

I

kab.)

12.30

-

15.30 val.

II

SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
8. Komisija sudaroma kiekvienais kalendoriniais metais ir

jos sudetis, reikalui esant, keidiama

mokyklos direktoriaus isakymu. Komisijos sekretorius yra komisijos narys. Komisijos nariu negali

bflti mokyklos direktorius ir asmenq pra5ymus registruojantis asmuo.
9. Komisij4 sudaro 8 nariai.
10. Komisijos

veiklai vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas ir sekretorius

i5renkamas komisijos nariq pirmo komisijos posedZio metu.

11. Komisijos posedZius Saukia ir jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas. Jei

jis

del

svarbiq prieZasdiq negali dalyvauti posedyje, Komisijos nariq balsq dauguma Komisijos posedyje
paskiriamas asmuo, kuris atlieka Siuo reglamentu pirmininkui priskirtas funkcijas. Komisijos
posedZiai Saukiami reikalui esant, bet ne rediau kaip 2 kartus per metus.
I

2. Komisijos pirmininkas:

12. 1.

vadovauja komisijos posedZiams;

2

12.2. nustato komisijos posedZiq datas;
12.3. prireikus i komisijos posedZius kviedia reikiamus asmenis;

12.4. pasira5o komisijos posedZiq protokolus

ir kitus dokumentus, susijusius su komisijos

darbu.
1

3. komisijos sekretorius:

13.1. rengia Komisijos posedZiq medLiagq;
13.2. ne veliau kaip pries 3 darbo dienas

iki

posedZio pradZios informuoja Komisijos narius

apie posedZio laik4, viet4, svarstytinus klausimus ir pateikia jiems medLiagq;
I 3.3.

protokoluoja Komisijos posedZius;

13.4. tvarko

ir

saugo Komisijos posedZiq protokolus

ir kitus su Komisijos veikla susijusius

dokumentus.

14. Jei Komisijos sekretorius del svarbiq prieZasdiq negali dalyvauti komisijos posedyje,

komisijos nariq balsq dauguma i5renkamas

to

posedZio sekretorius, kuris atlieka Komisijos

sekretoriui Siuo reglamentu priskirtas funkcij as.

15. Sprendimus komisija priima posedZiuose. Komisijos posedis yra teisdtas, jei jame
dalyvauja ne maZiau dviejq treddaliq Komisijos nariq.
16. Visi Komisijos sprendimai priimami paprasta balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po

lygiai, lemia posedZio pirmininko balsas. PosedZio protokol4 pasira5o posedZio pirmininkas ir
sekretorius. Protokole nurodomi Komisijos priimti sprendimai,

jq priemimo motyvai ir

posedyje

dalyvavusiq Komisijos nariq nuomon6.

17. Komisijos sprendimai iforminami pasiulymais. Juos pasira5o visi posedyje dalyvavg
darbo komisijos nariai.
17.

Komisijos pasiulymai ra5tu pateikiami mokyklos direktoriui.

18. Komisijos veiklos dokumentai saugomi pagal galiojandius teises aktus ne trumpiau kaip

vienus metus.

III

SKYRIUS
PAGRINDINES KOMISIJOS FUNKCIJOS IR DEL MOKINIU IR TEVU

INFORMAVIMO
19.

Komisija atlieka

Sias

funkcijas:

19.1. stebi priemimo imokykl4 eig4

ir

informuoja mokyklos direktoriq apie pastebetus

ir

klasiq komplektavimo mokiniq s4ra5ai sudaryti

trukumus;

19.2. tikrina, ar mokiniq priemimas

vadovaujantis Asmenq priemimo i Kauno miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos
apra5u, patvirtintu Kauno miesto savivaldybes tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 ,,Del

3

Asmenq priemimo

i

Kauno miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos

patvirtinimo" (toliau

-

Apra5o) ir kitais priemim4 i mokyklas reglamentuojandias dokumentais;

apra5o

19.3. teikia mokyklos direktoriui rekomendacijas del atskirq klasiq komplektavimo;

19.4. stebi, ar vadovaujantis Apra5o nuostatomis mokyklos interneto svetaineje

ir

kitose

laikmenose viesai skelbiama visa reikiama informacija apie asmenq priemim4;
19.5. pagal kompetencijq nagrineja su asmenq priemimu susijusius klausimus.

IV SKYRIUS
MOKINIU IR TEVU INFORMAVIMO TVARKA
20. Komisija, gavusi mokyklos direktoriaus pavedim4, apie priimtus savo sprendimus
informuoja pra5ymus pateikusius mokinius ir jq tevus ra5tu.

V SKYRIUS
KOMISIJOS TEISES
21. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisg:

kviesti i komisijos posedZius su priemimu susijusius asmenis;
21.2. reikalauti ir gauti i5 priemim4 vykdandiq asmenq (mokyklos direktoriaus, pra5ymus

2l

.1

.

registruojandio asmens ir k.t.) darbui reikiam4 informacij4 ir dokumentus;
21.3. siulyti pakeisti ir papildyti 5! reglament4.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Sis reglamentas tvirtinamas, keidiamas ir papildomas mokyklos direktoriaus isakymu.

23. Komisijos nariai, paLeidq Lietuvos Respublikos teises aktus ir 5i reglament4 atlikdami
savo funkcijas, atsako Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

nusta[ta tvarka.

