
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El. paštas priėmimo klausimais: 
mbgpriemimas@gmail.com 
 

 
Adresas: 
Taikos g. 81, Vilnius LT-05217  
Raštinės tel. (8 5) 242 1611 
 
El. paštas: 
rastine@birziskos.vilnius.lm.lt 
 
Svetainė: 
www.birziskos.vilnius.lm.lt 

 

GIMNAZIJOS  VIZIJA  
Tai moderni, ugdanti dorą ir pareigingą Lietuvos pilietį gimnazija, kurioje 
visiems mokiniams sudarytos sąlygos baigti ją pagal sugebėjimus ir 
pastangas.  
 
GIMNAZIJOS  MISIJA 
Gimnazija – ugdymo institucija, kurioje: 
• užtikrinamas pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymas, 
• vertinamas kiekvienas bendruomenės narys, 
• yra geros sąlygos mokinių asmenybės raiškai, 
• ugdomi dori, kultūringi ir kūrybingi jauni žmonės, kurie savo žinias ir 
gebėjimus galės pritaikyti besikeičiančioje visuomenėje. 

 
Konkursinės atrankos į gimnaziją organizavimo tvarka 2021 metams 

paskelbta interneto svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt 
 

KAD GALĖTUMĖTE DALYVAUTI ATRANKOS KONKURSE, TURTUMĖTE 
ATLIKTI ŠIUOS ŽINGSNIUS: 

1. Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. UŽPILDYTI prašymą per e. sistemą Vilniaus 
miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje 
https://svietimas.vilnius.lt 

2. Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 23.00 val. ATSIŲSTI el. paštu 
mbgpriemimas@gmail.com GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI 
dokumentus: 

• nustatyto pavyzdžio tėvų PRAŠYMĄ dalyvauti Mokinių žinių ir gebėjimų 
patikrinime. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos interneto svetainėje; 

• mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus; 

• praėjusių (2019–2020 m. m.) ir iki 2021 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų 
(2020–2021 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir 
nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas. 

Kiekvienam, GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI pateikusiam prašymą 
dalyvauti Patikrinime, suteikiamas registracijos numeris bei prisijungimo 
kodas (išsiunčiamas el. paštu). Be šių žymų prašymas dėl dalyvavimo 
Patikrinime negalioja. 

3. Gegužės 29 d. 8.30–8.45 val. atvykti į gimnaziją ir DALYVAUTI Mokinių žinių 
ir gebėjimų patikrinime. 

PATIKRINIMO  TVARKA 
 Pradžia 9 val. 
 Atvykti nuo 8.30 iki 8.45 val. 
 Turėti galiojantį mokinio pažymėjimą. 
 Patikrinimą sudaro šie mokomieji  dalykai: 

 lietuvių kalba ir literatūra (trukmė 60 min.); 

 matematika (trukmė 60 min.). 

4. Birželio 10 d. 17 val. gimnazijos interneto svetainėje 
www.birziskos.vilnius.lm.lt prisijungus su gimnazijos suteiktu prisijungimo 
kodu SUŽINOTI asmeninius Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo rezultatus, 
konkursinį balą bei Priėmimo komisijos sprendimą – PRIIMAMAS ar 
NEPRIIMAMAS. 
Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinis balas – 
akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 100 balų) ir papildomi rodikliai (gali būti 
skiriama iki 10 balų). Daugiau skaitykite čia <<< . 

5. Nuo birželio 11 d. iki birželio 13 d.  savo apsisprendimą mokytis 
gimnazijoje PATVIRTINTI Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės 
puslapyje https://svietimas.vilnius.lt.              
Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo. 

6. Birželio 14–30 d. PASIIMTI pažymą bei mokymosi sutartį. 

Austėja, IV klasė 

Justė, IV klasė 
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