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PRIĖMIMO Į ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS TARPTAUTINIO 

BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMĄ TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Priėmimo į Alytaus šv. Benedikto gimnazijos Tarptautinio bakalaureato diplomo 

programą (toliau TB DP) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato mokinių priėmimo į TB DP 

procedūras, prašymų pateikimo terminus ir priėmimo patvirtinimo tvarką.  
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.  
3. Aprašas yra viešai prieinamas Alytaus šv. Benedikto gimnazijos svetainėje.  

 

II SKYRIUS 

PRIĖMIMAS STUDIJUOTI PAGAL TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO 

PROGRAMĄ 

 

4. Mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos Respublikoje arba užsienio šalyse, 

priimami į TB DP klasę konkurso būdu.  

5. Priėmimo metu žodžiu ir raštu tikrinami mokinių bendrieji ir specialūs gebėjimai:  

5.1. bendrieji anglų kalbos gebėjimai (minčių raiška žodžiu);   

5.2. bendrieji matematikos gebėjimai (testas pagal pagrindinio ugdymo programą);  
5.3. papildomas lietuvių kalbos testas mokiniams, grįžusiems iš užsienio.  

6. Galutinis konkursinis balas susideda iš stojamųjų egzaminų įvertinimų ir iš 10 klasės 

pirmojo pusmečio lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, 1-osios ir 2-osios užsienio kalbų, chemijos, 

biologijos ir geografijos įvertinimų vidurkio.  

7. Stojamieji egzaminai vykdomi einamųjų metų pirmą balandžio šeštadienį. Detalesnė 

informacija skelbiama gimnazijos puslapyje https://benediktogimnazija.lt.  

8. Anglų kalbos, matematikos bei lietuvių kalbos stojamųjų egzaminų užduotis rengia bei 

darbus vertina Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.  

9. Apie sprendimą priimti ar nepriimti į DP klasę mokinių tėvai ar globėjai informuojami 

telefonu arba el. paštu, nurodytu prašyme, ne vėliau negu gegužės 1 dieną.  

10. Mokiniai, baigę TB Pagrindinio ugdymo programą ir turintys programos baigimą 

patvirtinantį sertifikatą, priimami į TB DP be konkurso.  

  

III SKYRIUS 

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO Į TARPTAUTINIO 

BAKALAUREATO PROGRAMĄ PATVIRTINIMO TVARKA 
 

11. Prašymai priimami mokyklos raštinėje nuo einamųjų metų vasario 1 dienos iki kovo 

25 dienos.  

12. Mokinys, siekiantis mokytis TB DP klasėje, pateikia:  

12.1. prašymą;  

12.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;  

https://benediktogimnazija.lt/tarptautinis-bakalaureatas


12.3. išrašą su 10 klasės pirmojo pusmečio pažymiais bei dokumentų (sertifikatų, diplomų, 

pažymėjimų ar kt.), patvirtinančių neformaliojo ugdymo pasiekimus, kopijas;  

12.4. mokinys, besimokantis pagal TB DP kitoje mokykloje, turi pateikti pažymą apie 

įgytą išsilavinimą.  

13. Prašymas ir kiti su prašymu susiję dokumentai pateikimo metu registruojami prašymų 

registre. 

14. Mokinių priėmimas į TB DP klasę patvirtinamas pasirašius mokymosi sutartį:  

14.1. abi sutarties kopijas pasirašo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorius ir 

mokinys;  

14.2. mokymosi sutartis registruojama Mokinių registre. 

     


