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PRIIMAMŲ MOKINIŲ MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

priimamų mokinių sporto ir sveikos gyvensenos motyvacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą 

bei apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką. 
2. Aprašo tikslas – organizuoti mokinių priėmimą į Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos 

(toliau – Progimnazija) Sporto ir sveikos ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1228, elementus įgyvendinančią 

klasę, atsižvelgus į priimamų mokinių motyvacijos vertinimo rezultatus Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

 

 

II SKYRIUS 

MOTYVACIJOS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 
 

3. Priimamų mokinių motyvacijos vertinimą organizuoja ir vykdo Progimnazijos direktoriaus 

įsakymu sudaryta Priėmimo komisija (toliau – Komisija). 

4. Asmenų priėmimas pagal motyvacijos vertinimo rezultatus vykdomas, kai norinčiųjų 

mokytis yra daugiau nei laisvų vietų ir tokį priėmimo būdą nustatė Klaipėdos miesto savivaldybės 

taryba, priskirdama aptarnavimo teritorijas. 

5. Motyvacijos vertinimas:  

5.1. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo išvados baigus priešmokyklinio ugdymo(si) 

programą; 

5.2. sveikatos būklė pagal vaiko sveikatos pažymėjimą; 

5.3. sporto krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigos lankymas, pasiekimai sporto krypties 

renginiuose (pagal pateiktus dokumentus). 

6. Esant laisvų vietų atranka nevykdoma, taikomas tėvų (globėjų/rūpintojų) laisvanoriško 

pasirinkimo principas. 

7. Komisija vertinimo rezultatų protokolą ir rekomenduojamų priimti mokinių sąrašą teikia 

tvirtinti Progimnazijos direktoriui. Priimtų mokinių sąrašas skelbiamas viešai Progimnazijos 

interneto svetainėje. 

 

 

III SKYRIUS 

APELIACIJŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

8. Apeliacijos dėl motyvacijos vertinimo rezultatų Progimnazijos direktoriui pateikiamos per 

3 darbo dienas nuo priimamų mokinių sąrašo viešo paskelbimo. 

9. Apeliacijas nagrinėja Komisija ne ilgiau kaip 3 darbo dienas.  

10. Apeliacijų rezultatų protokolą Komisija teikia Progimnazijos direktoriui. Apeliantai 

supažindinami su Komisijos išvadomis. 
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Progimnazijos direktorius. 

12. Aprašas skelbiamas Progimnazijos interneto svetainėje.  

_____________ 

 

 
SUDERINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyriaus vedėjo 2018 m. balandžio 6 d.  

įsakymu Nr. ŠV1-199 

 


