______________________________________________________________________________________
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________
(faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninis adresas)

Klaipėdos Gedminų progimnazijos
direktoriui Aurelijui Liaudanskui
PRAŠYMAS
DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS
201___ m. ____________________ d.
Klaipėda
Prašau priimti mano vaiką _________________________________________________________
gimusį _________-_____-_____ į _______ klasę nuo 20_____-____-____ ir leisti jam mokytis dorinio
ugdymo ________________________________ dalyką, pirmąją užsienio kalbą ____________________.
(etikos/Romos katalikų tikybos (įrašyti))

(įrašyti)

Vaikas atvyksta iš _______________________________________________________________.
(švietimo įstaigos pavadinimas)

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys (pažymėti jei tokių yra):
 vaikas yra našlaitis ir gyvena progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
 vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvena progimnazijai priskirtoje aptarnavimo
teritorijoje;
 prašymo pateikimo metu Gedminų progimnazijoje jau mokosi brolis ar sesuo ir gyvena
progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (įrašyti besimokančiojo vardą, pavardę ir klasę)______
____________________________________________________________________________________ .
Kitos mokyklos, kurias ketinama rinktis, jei nebūtų patenkintas šis prašymas:_________________
____________________________________________________________________________________ .
(mokyklų pavadinimai išdėstyti pageidaujamo pirmumo tvarka)
PILDO PRETENDUOJANTYS MOKYTIS VALDORFO PEDAGOGIKOS
ĮGYVENDINANČIOJE KLASĖJE:

ELEMENTUS

Sutinku (pabraukti), kad mano vaikas būtų ugdomas Valdorfo pedagogikos elementus
įgyvendinančioje klasėje ir, esant poreikiui, aš ir mano vaikas dalyvautų motyvacijos vertinime.
Nepatekus į Valdorfo pedagogikos elementus įgyvendinančią klasę pageidauju toliau dalyvauti
pagrindiniame priėmime (pabraukti):
Taip
Ne
PROGIMNAZIJOS IR TĖVŲ SUSITARIMAI (pažymėti pasirinkimą):
Sutinku Nesutinku, kad mano šeimos narių asmens duomenys būtų naudojami statistikos ir įstaigos
administravimo tikslais.
Sutinku Nesutinku, kad mano vaikas būtų filmuojamas/fotografuojamas bei jo atvaizdas demonstruojamas
įstaigos interneto svetainėje ir kituose įstaigą reprezentuojančiuose leidiniuose.
Sutinku Nesutinku, kad mano vaikas atliktų organizuojamų standartizuotų testų klausimyną.
Sutinku Nesutinku, kad įstaigos logopedas įvertintų vaiko kalbos ir kalbėjimo įgūdžius (esant poreikiui).
PATEIKTŲ PRIĖMIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija  (pažymėti)
2. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijos  (pažymėti, jei tokių yra)
3. Pirmumo teisę liudijančių dokumentų kopijos:_______________________________________
___________________________________________________________________ (įrašyti jei tokių yra)
4. Įgyto išsilavinimo pažymėjimo ar dokumento, liudijančio turimus mokymosi pasiekimus
kopijos: _____________________________________________________________ (įrašyti jei tokių yra)
5. Kita_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (įrašyti jei tokių yra)
Patvirtinu, kad prašyme pateikta teisinga informacija:
______________________
(Parašas)

____________________________________
(Vardas, Pavardė)

