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I SKYRIUS 

BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1. Kauno technologijos universiteto gimnazijos priėmimo tvarka (toliau – Tvarka) 

reglamentuoja mokinių priėmimą į pirmąsias tris Kauno technologijos universiteto gimnazijos 

(toliau – Gimnazijos) klases ir nustato aiškius ir objektyvius priėmimo kriterijus. 

2. Mokinius į pirmąsias tris Gimnazijos klases, išskyrus šioje Tvarkoje numatytas 

išimtis, konkurso tvarka priima Gimnazijos direktorius.   

3. Direktoriui suteikiama teisė skelbti priėmimo nuostatus, nekeičiančius šioje Tvarkoje 

nustatytų taisyklių.  

4. Visi į Gimnaziją priimami mokiniai pasirašo pasižadėjimą laikytis Gimnazijos 

mokinių elgesio taisyklių.  

5. Direktoriaus sprendimas dėl priėmimo į Gimnaziją yra galutinis ir po priėmimo negali 

būti keičiamas.  

 

II SKYRIUS 

PRIĖMIMAS Į PIRMĄJĄ GIMNAZIJOS KLASĘ 

 

6. Priėmimo į Gimnazijos pirmąją klasę etapai: 

6.1. Penkis kartus per mokslo metus (šeštadieniais) organizuojami Mokslo lyderių turnyrai 

(MLT). Juose pateikiami įvairių dalykų testai. Kokių – iš anksto nepranešama. 

6.2. Įvykus visiems penkiems Mokslo lyderių turnyrams, suskaičiuojami dalyvio sukaupti 

MLT balai. Priklausomai nuo to, keliuose turnyruose dalyvavo, šie balai yra 32 %, 34 %, 36 %, 

38 % arba 40 % jo MLT įvertinimų vidurkio, pagal formulę: 

MLT balai = MLT vidurkis × (0,3 + 0,02 × n), kur n – dalyvautų MLT skaičius.  

6.3. Pirmieji penkiolika aštuntokų, išrikiavus kandidatus pagal MLT balus, ir dalyvavę ne 

mažiau kaip trijuose MLT, priimami be stojamųjų egzaminų.  

6.4. Po stojamųjų testų (matematikos, gamtos mokslų, lietuvių k. ir anglų k.), kurie 

rengiami gegužės mėnesį, kandidatų eiliškumas nustatomas prie stojamųjų testų vidurkio 

(procentais) pridedant dalyviui priklausančius MLT balus. Pagal šią eilę priimami pirmieji 

šešiasdešimt kandidatų.   

6.5. Kandidatų, kurie į Gimnaziją nepateko pagal Tvarkos 6.3 ir 6.4 punktą, eiliškumas 

nustatomas tik pagal stojamųjų testų vidurkį. Į Gimnaziją priimami pirmieji trys kandidatai, kurių 

testų rezultatai geriausi.  

7. Priimamų mokinių sąrašas skelbiamas Gimnazijos tinklalapyje https://mlt.ktug.lt. 

Gimnazijos direktoriaus nustatytą dieną mokiniai ir jų tėvai (globėjai) privalo atvykti pasirašyti 

mokymo(si) sutartį. 

https://mlt.ktug.lt/


* Stojantiems į sustiprintą informacinių technologijų profilio klasę. 

** Konkursų prizininkai iki atrankinio testo pasiekimus patvirtinančius diplomus pristato į Gimnazijos raštinę arba 

atsiunčia el. p. info@ktug.lt. 

8. MLT ir stojamuosiuose egzaminuose leidžiama dalyvauti visų Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklų ir gimnazijų mokiniams. Kandidatai privalo registruotis elektroniniu būdu ir 

atitinkamai sumokėti nustatytą MLT dalyvio registracijos arba pasiekimų rezultatų ir registracijos 

dokumentų tvarkymo mokestį į Gimnazijos sąskaitą Nr. LT09 7300 0100 0223 6714 banke 

„Swedbank“, AB. Elektroninė registracija įjungiama Gimnazijos tinklalapyje likus savaitei iki MLT 

ir stojamųjų egzaminų vykdymo.  

9. Mokymo(si) sutartis nesudaroma atvejais, kai:  

9.1. Mokinys yra neįvykdęs visų finansinių įsipareigojimų Gimnazijai; 

9.2. MLT arba stojamųjų testų metu buvo užfiksuoti drausmės pažeidimo atvejai.  

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMAS Į ANTRĄJĄ GIMNAZIJOS KLASĘ 

 

10. Į Gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (esant laisvoms 

vietoms) kviečiami respublikinių matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir informatikos 

olimpiadų ir Kauno technologijos universiteto organizuojamų respublikinių prof. Jono Matulionio, 

prof. Kazimiero Baršausko, dr. Juozo Petro Kazicko ir akademiko Jono Janickio konkursų 

prizininkai. 

11. Likus laisvoms vietoms, mokytis kviečiami mokiniai, prieš metus dalyvavę 

atrankiniuose Gimnazijos testuose ir konkursinėje eilėje buvę ne žemiau nei penktoje vietoje už 

paskutinio priimtojo. 

IV SKYRIUS 

PRIĖMIMAS Į TREČIĄJĄ GIMNAZIJOS KLASĘ 

 

12. Į trečiąją Gimnazijos klasę tęsti mokymo(si) pagal vidurinio ugdymo(si) programą  

priimami Gimnazijos mokiniai: 

12.1. baigę pagrindinio ugdymo(si) programą ir turintys ne mažesnį kaip 8 balų visų 

mokomųjų dalykų vidurkį; 

12.2. privalomų (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos) pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo metu gavę ne žemesnį kaip 7 balų įvertinimą.  

13. Dėl mokinių, turinčių galiojančių drausminių nuobaudų, tolimesnio mokymo(si) 

Gimnazijoje sprendžia Gimnazijos taryba.  

14. Priėmimui į trečiąją sustiprintą informacinių technologijų profilio klasę ir likusias 

laisvas vietas mokytis pagal vidurinio ugdymo(si) programą organizuojamas atrankinis testas, kurį 

sudaro matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, gamtos mokslų ir programavimo* 

užduotys. Atrankiniuose testuose dalyvauti gali visi Lietuvos Respublikos mokiniai. 

15. Be atrankinio testo mokytis pagal vidurinio ugdymo(si) programą kviečiami einamųjų 

metų respublikinių matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir informatikos olimpiadų ir Kauno 

technologijos universiteto organizuojamų respublikinių prof. Jono Matulionio, prof. Kazimiero 

Baršausko, dr. Juozo Petro Kazicko ir akademiko Jono Janickio konkursų prizininkai.** 

16. Kandidatai privalo registruotis elektroniniu būdu ir sumokėti nustatytą pasiekimų 

rezultatų ir registracijos dokumentų tvarkymo mokestį į Gimnazijos sąskaitą Nr. LT09 7300 0100 

0223 6714 banke „Swedbank“, AB. Elektroninė registracija įjungiama ne vėliau kaip likus dviem 

savaitėms iki atrankinių testų pradžios. Po atrankinių testų priimamų į laisvas vietas mokinių 

sąrašas skelbiamas Gimnazijos tinklalapyje, direktoriaus nustatytą dieną mokiniai ir jų tėvai 

(globėjai) turi atvykti pasirašyti sutartį. 
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