
              PATVIRTINTA    

              Šiaulių Jovaro progimnazijos    

      direktoriaus 2023 m. sausio 30 d.                      

              įsakymu Nr. V-11        

 

ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJOS  

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į CHOREOGRAFINIO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMOS 

 I-ĄJĄ IR V-ĄJĄ KLASES TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą į Šiaulių Jovaro 

progimnazijos choreografinio ugdymo krypties programos (tautinio šokio) I-ąją ir V-ąją klases.   

2. Aprašas parengtas vadovaujantis priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 

12 d. sprendimu Nr. T-457 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo 

Nr. T-436 redakcija). 

 

II SKYRIUS 

BENDRIEJI KLASĖS FORMAVIMO KRITERIJAI 

 

3. Choreografinio ugdymo krypties klasė formuojama iš  Šiaulių miesto teritorijoje 

gyvenančių vaikų.  

4. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į choreografinio ugdymo krypties klasę, 

nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. prašyme per miesto e. sistemą  papildomai nurodo savo pageidavimą. 

 

III SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMAS 

 

5. Priimant mokinius į choreografinio ugdymo krypties I-ąją ir V-ąją klases vykdomas 

choreografinių gebėjimų patikrinimas. 

6. Patikrinimo metu  tikrinami šie specialieji gebėjimai: 

6.1. muzikinė klausa ir atmintis; 

6.2. sceninė išvaizda; 

6.3. šoklumas ir lankstumas; 

6.4. ritmiškumas ir koordinacija. 

7. Choreografinių gebėjimų patikrinimas vykdomas balandžio mėnesio pirmąją savaitę. 

8. Choreografinių gebėjimų patikrinimą vykdo progimnazijos direktoriaus sudaryta 

komisija (toliau – komisija). 

9. Priimamųjų į choreografinio ugdymo krypties I-ąją ir naujų mokinių į V-ąją klases 

sąrašas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje bei tėvai (globėjai, rūpintojai) nurodytu 

telefonu ar el. paštu individualiai informuojami iki einamųjų metų balandžio 10 d. 

10. Tėvai (globėjai, rūpintojai), nepatenkinti komisijos sprendimu, turi teisę sprendimą 

apskųsti raštiškai kreipdamiesi į progimnazijos direktorių per 2 dienas nuo informacijos gavimo, bet 

ne vėliau nei iki  einamųjų metų balandžio 11 d. 

 

 

  



 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Mokinių priėmimo tvarka į mokyklos choreografinio ugdymo krypties klasę skelbiama 

Jovaro progimnazijos interneto svetainėje http://www.jovaras.com. 

12. Progimnazijos vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą 

su priėmimo į choreografinio ugdymo krypties klases tvarka.  

13. Aprašas keičiamas direktoriaus įsakymu. 

                                              

______________________ 
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