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2. SVARSTYTA: klasių komplektavimas 

Skirdama mokinius į klases priėmimo komisija vadovaujasi vaiko interesų ir gerovės pirmumo 

nediskriminavimo (visiems garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo mokinio ar jo tėvų 

(globėjų, rūpintojų) rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, 

nešališkumo, skaidrumo principais. 

NUTARTA: 1.Komplektuoti I gimnazijos klases pagal bendruosius principus: 

                      1.1. pagal galimybes skiriamas vienodas (geriau lyginis) mokinių skaičius; 

                      1.2. atsižvelgiama į dorinio ugdymo pasirinkimą (etiką ir tikybą pasirinkusių mokinių 

skaičių klasėje); 

                      1.3. atsižvelgiama į II užsienio kalbos pasirinkimą (rusų k., prancūzų k., vokiečių k. 

pasirinkusių mokinių skaičių klasėje); 

                      1.4. atsižvelgiama į mergaičių ir berniukų skaičių klasėje (pagal galimybes geriau po 

lygiai); 

                      1.5. mokiniai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir/ar 

mokiniai iš ypatingų socialinių poreikių turinčių šeimų, mokiniai, jau turintys PPT įvertintus 

specialiuosius ugdymosi poreikius, skiriami į klases proporcingai. 

                   2. Atsižvelgiant į tėvų prašymus komplektuoti klases pagal tėvų pageidaujamus bei 

gimnazijos siūlomus profilius: 

                      2.1. VGTU klasė (eksperimento (chemija, fizika) technologija, robotikos elementai). Į 

VGTU klasę bus pakviesti mokiniai, turintys aukščiausius 8 klasės matematikos ir fizikos įvertinimus; 

                      2.2. biomedicinos klasė (eksperimento (chemija, biologija) technologija, lotynų kalba). 

Į klasę bus pakviesti mokiniai, turintys aukščiausius 8 klasės matematikos, chemijos ir biologijos 

įvertinimus; 

               2.3. kalbų klasė (danų kalbos modulis, danų kalbos būrelis, Skandinavijos šalių kultūra). 

Į klasę bus pakviesti mokiniai, turintys aukščiausius 8 klasės lietuvių kalbos bei I ir II užsienio kalbų 

įvertinimus. 

                   3. Mokiniai, pradedantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, skirstomi į klases 

atsižvelgiant į jų individualius ugdymo planus. 

                  4. Jei mokinys baigė užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį, jis priimamas mokytis kartu su 

bendraamžiais. Jei iš pateiktų mokinio mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ar kitų 

duomenų paaiškėja, kad mokinio pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, 

pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, mokinys turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje klasėje arba 

klase žemiau, tačiau tokiu atveju reikalingas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas. 

                 5. Mokiniai atvykę mokytis mokslo metų eigoje skiriami į tas klases, kur yra mažesnis 

mokinių skaičius, atsižvelgiant į šio nutarimo 1.1.-1.5. punktuose išdėstytas nuostatas. 

                 6. Norinčių pereiti mokytis iš vienos klasės į kitą paralelinę klasę prašymai svarstomi 

individualiai, aiškinantis klasės keitimo priežastis su klasės auklėtoju, mokiniu ir jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir tenkinant vaiko poreikius, kad būtų užtikrintas sėkmingas ugdymas(is). 

        


