
GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS 

INFORMACIJA 

 

Gimnazijos mokinių priėmimo komisija naujų mokinių priėmimo dokumentų įforminimą vykdys: 
 

 birželio 18 d. (ketvirtadienį) – 8.00 - 19.00 val. ir 

 birželio 19 d. (penktadienį) – 8.00 – 18.00 val.; 

 priėmimo komisija dirbs gimnazijos aktų salėje (IV aukšte). 
 

Siekdami tinkamai pasiruošti susitikimui su priėmimo komisijos nariais ir užtikrinti visų mūsų 

saugumą, prašome: 

 iš anksto užpildyti privalomų dokumentų paketą*, kurį atsiųsime Jūsų nurodytu el. paštu; 

taip pat pridėkite MOKYKLOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMO, mokinio asmens dokumento 

kopijas bei gyvenamosios vietos deklaraciją ir jos kopiją (jei originalo negalėsite palikti); 

 *mokymosi sutartys - (2 vnt.); dorinio ir antrosios užsienio kalbos prašymai; sutikimai; 

 atvykti vieną iš laiške nurodytų dienų; 

 dokumentus komisijai pateikti ir atlikti kitas įforminimo procedūras turi tik vienas iš būsimo 

mokinio (-ės) tėvų (globėjų);  

 ** būsimi mokiniai atvykti gali tik tuo atveju, jei nurodytu laiku nori matuotis uniformą 

(grafiką žiūrėkite panešimo apačioje); uniformos bus matuojamos patalpoje šalia aktų salės; 

 turėti savo rašymo priemonę (kad nereikėtų dalintis); 

 dėvėti apsaugines veido kaukes. 
 

Pastaba: Jei prašyme nenurodėte el. pašto arba jis neteisingas, dokumentų paketą* galėsite 

pasiimti birželio 16 d. gimnazijoje nuo 10 iki 18 val. iš budėtojo (pagal aplinkybes dokumentus bus 

galima užpildyti ir vietoje). 
 

Vykdant duomenų apsaugos įstatymo nuostatas, priėmimo metu gausite identifikavimo kodą, pagal 

kurį, pasibaigus priėmimui, sužinosite savo klasės raidę (https://www.luksosg.garliava.lm.lt/). 
 

PRIMENAME:  
 

 priėmimo komisijai privalote pateikti dokumentų originalus (komisijai paliekate jų kopijas); 

 turėsite nurodyti, kokį dorinio ugdymo dalyką (tikybą ar etiką) renkasi mokytis kandidatas 

(būsimas mokinys); vėliau mokymo (-si) sutartį privalės pasirašyti ir mokinys;  

 ** gimnazijos uniformą matuotis mokiniai galės birželio 18 d. nuo 10.00 iki 13.00 val. ir 

birželio 19 d. nuo 9.00 iki 11.00 val. Negalintys atvykti tuo metu, tai padaryti galės pačioje 

įmonėje - BĮ UAB „Tometa“, Draugystės g.19, Kaunas, tel. 837 455 185, mob.8 687 83354; 

 priimti į gimnaziją mokiniai privalės pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 15 d. pateikti nustatytos 

formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą; 

 NEATVYKUS ARBA NEGALĖJUS NURODYTU LAIKU ATVYKTI ĮFORMINTI 

SAVO VAIKŲ PRIĖMIMO DOKUMENTŲ (IR APIE TAI IŠ ANKSTO RAŠTU 

NEPERSPĖJUS PRIĖMIMO KOMISIJOS), KANDIDATAI NEBUS ĮTRAUKTI Į NAUJŲ 

MOKINIŲ SĄRAŠUS IR PRARAS TEISĘ MOKYTIS GIMNAZIJOJE. 

 KODUOTI PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAI PAGAL KLASĘ BUS SKELBIAMI 

BIRŽELIO 22 D. GIMNAZIJOS SVETAINĖJE (https://www.luksosg.garliava.lm.lt/) 

 

Administracija ir mokinių priėmimo komisija 

 

https://www.luksosg.garliava.lm.lt/
https://www.luksosg.garliava.lm.lt/

