
Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto        
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklas tvarkos aprašo                                                                                                     
2A priedas          
 

 
    ____________________________________________________________________________ 

(vieno iš teisėtų vaiko atstovų vardas ir pavardė) 

 
____________________________________________________________________________   

(vaiko gyvenamosios vietos adresas, deklaravimo data) 

 
____________________________________________________________________________ 

(telefonas, elektroninis paštas) 

 
 
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  
Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui 
 

 
PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ, GYVENANTĮ MOKYKLOS APTARNAVIMO 

TERITORIJOJE, Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO 
MOKYKLOS PENKTĄJĄ KLASĘ 

 
 

20__ m. __________________ __d. 
                                                

Panevėžys 
 

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) / globotinį (-ę) ______________________________ 
                      (pabraukti) 
______________________________________________________________________________ 

(vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas) 

nuo 20___ m. __________  __ d. į Panevėžio _________________________________________ 
                                          (įrašyti mokyklos pavadinimą pagal aptarnavimo teritoriją) 
5-ąją klasę. 
                   
  
Dorinis ugdymas (tikyba, etika) __________________________________________ 
         (įrašyti) 
Pateikiami dokumentai: 

1. Vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija. 
2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma 027-1/a) arba galiojančio iki einamųjų metų gruodžio 31 d. 

kopija. 
3. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija. 
4. Ketvirtos klasės pasiekimų aprašo kopija. 
5. 2 fotonuotraukos (3x4, pateikiama į mokyklą iki rugsėjo 1 d.). 
6. Kiti dokumentai 

 
 
 ________            _________________________________ 
     (parašas)                  (vieno iš teisėtų vaiko atstovų vardas ir pavardė) 

 
 



Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto    
savivaldybės bendrojo ugdymo  
mokyklas tvarkos aprašo 
2B priedas          

 
 
 
    ____________________________________________________________________________ 

(vieno iš teisėtų vaiko atstovų vardas ir pavardė) 
 

____________________________________________________________________________   
(vaiko gyvenamosios vietos adresas) 

 
____________________________________________________________________________ 

(telefonas, elektroninis paštas) 

 
 
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  
Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui 
 

 
PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLOS PENKTĄJĄ KLASĘ 
 

20__ m. __________________ __d. 
Panevėžys 

 
 

Esant laisvai vietai, prašau priimti mano sūnų (dukterį) / globotinį (ę) ________________ 
    (pabraukti) 
_______________________________________________________________________________ 

 (vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas) 
 

nuo 20___ m. _________ __ d. į Panevėžio ____________________________________________ 
    (įrašyti mokyklos pavadinimą) 
5-ąją klasę. 
 
 
Dorinis ugdymas (tikyba, etika) __________________________________________ 
         (įrašyti) 
     Pateikiami dokumentai: 

1. Vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija. 
2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma 027-1/a) arba galiojančio iki einamųjų metų gruodžio 31 d. 

kopija. 
3. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija. 
4. Ketvirtos klasės pasiekimų aprašo kopija. 
5. 2 fotonuotraukos (3x4, pateikiama į mokyklą iki rugsėjo 1 d.). 
6. Kiti dokumentai. 

 
 

                                              ________        _________________________________________ 
      (parašas)                  (vieno iš teisėtų vaiko atstovų vardas ir pavardė) 
                                   


