
INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ 2021-2022 m.m. 

 Kviečiame mokytis Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje. Prašymai pradėti mokytis 2021-

2022 m.m. mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą 

(https://imokykla.kaunas.lt.) nuo 2021 m. balandžio 1d. 12 val. Nesant galimybei pateikti prašymą per 

informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 

val. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.   

Kilus klausimams rašykite: puskinovm@puskinas.kaunas.lm.lt  

 

Gimnazija vykdo šias ugdymo programas: 

 Ikimokyklinio; 

 Priešmokyklinio; 

 Pradinio ugdymo programą: 1 – 4 klasės; 

 Pagrindinio ugdymo programą (I dalis): 5 – 8 klasės; 

 Pagrindinio ugdymo programą (II dalis): I – II gimn. klasės; 

 Vidurinio ugdymo programą; 

 Suaugusiųjų ugdymo programą. 

Į gimnaziją priimami asmenys turės pateikti: 

1. Vaiko gimimo liudijimo kopija. 

2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (turi būti pateiktas elektroninėje Vaikų sveikatos stebėsenos 

informacinėje sistemoje). 

3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams). 

4. Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas su pasiekimų aprašu (būsimiems penktokams). 

5. Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas (būsimiems 11-kams) 

6. Pažyma apie mokymosi pasiekimus iš buvusios ugdymo įstaigos (priimant į 2-4 ir 6-10 klases). 

7. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia 

specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas. 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: 8 37 422 383 

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimantė Ruzgienė, 

rimante.ruzgiene@puskinas.kaunas.lm.lt  

Komisijos sekretorė – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija 

Daunorienė,  marija.daunoriene@puskinas.kaunas.lm.lt 

Komisijos nariai: 

Gimnazijos tarybos pirmininkas Leonid Levin, leolevi46@gmail.com 

Psichologė Ženeta Gorbačiovienė, zeneta.gorbacioviene@puskinas.kaunas.lm.lt  

Socialinė pedagogė Anželika Karakuleva, anzelika.karakuleva@puskinas.kaunas.lm.lt 

 

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – gimnazijos raštinė. Karantino laikotarpiu komisija 

dirba nuotoliniu būdu. 

Mokiniu priėmimo komisijos darbo laikas: 8.00 – 11.00 val. 

Informaciją apie gimnazijos veiklą galima rasti: https://puskinas.kaunas.lm.lt/ , tel.: 8 37 422 383 
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Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m. m. 

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-

1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą 

bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“   

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236484/OdiUBSNmKI 

2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8debbc720c4a11e88a05839ea3846d8e?jfwid=-

15zxvvaxmv 

3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo 

mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių 

komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-

2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a8fb0c408ce011eb998483d0ae31615c?jfwid=-a3k5c8lfb 

4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims 

priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio 

ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“ . 

https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/3ad1f2a18ce111eb998483d0ae31615c/ 
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