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K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo skyriaus 2020 m. vasario 26 d.
įsakymo Nr. A15-345.20(2.1.4E-BEU) „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiko“ dalį dėl ugdymo įstaigų įgyvendinančių specializuoto
ugdymo krypties programas ir savitos pedagoginės sistemos elementus krypties programas ir
išdėstau taip:
„Prašymai į ugdymo įstaigas įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ir
savitos pedagoginės sistemos elementus krypties programas teikiami nuo š. m. kovo 1 d. iki š. m.
balandžio 17 d.”
N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. balandžio 1 d.

Skyriaus vedėja

Diana Petkūnienė
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