PATVIRTINTA
Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. birželio 1 d.
įsakymu Nr. V1-78

VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES
TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įstatymo 29 straipsniu, Vilniaus miesto tarybos 2018m. vasario 28 d. sprendimu Nr.1 – 1366
patvirtintu Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „ Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo
švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. Įsak – 556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo
programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, laikantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos mokykloms
kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. nustatomo (iki rugsėjo 1 d. patikslinimo) klasių skaičiaus ir
mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas.
II.

SKYRIMO Į KLASES VYKDYMAS

2. Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos mokinių skyrimą į klases vykdo direktoriaus įsakymu
sudaryta Mokinių priėmimo Komisija (toliau – Komisija).
3. Komisijos darbas grindžiamas vaiko interesų ir gerovės pirmumo, kolegialumo, nediskriminavimo,
teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo, konfidencialumo ir skaidrumo principais.
III.

SKYRIMO Į KASES PRINCIPAI

4. Komisija, skirstydama mokinius į klases, vadovaujasi šiais principais:
4.1. Pagal galimybes į klases skiriamas vienodas mokinių skaičius;
4.2. Proporcingai paskirstomi dorinį ugdymą (tikybą/etiką) pasirinkę mokiniai;
4.3. Proporcingai paskirstomi mergaitės ir berniukai;
4.4. Aukštesni motyvacijos mokytis įvertinimo rezultatai;
4.5. Aukštesnis priešmokyklinio ugdymo pasiekimų lygis (į pirmą klasę);
4.6. Atsižvelgia į klasės patalpos ir mokiniui skirtos patalpos plotą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“ pakeitimu;
5.
Pirmiausia į klases vienodu skaičiumi skiriami mokiniai dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintys
specialiųjų ugdymosi poreikių.
6.
Pagal galimybes, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, skiriami į vieną klasę vaikai, turintys giminaičių
ir norintys mokytis kartu.
7.
Mokiniai, atvykę mokytis į 2-4 klases ar atvykę mokslo metų eigoje, skiriami į tas klases, kur yra
mažesnis mokinių skaičius ir atsižvelgiant į dorinio ugdymo pasirinkimą.

8.
Norinčių pereiti mokytis iš vienos klasės į kitą paralelinę klasę prašymai svarstomi individualia tvarka
Vaiko gerovės komisijoje, atsižvelgus į klasės keitimo priežastis, jų pagrįstumą ir galimybes.
9.
Komisija gali perskirstyti mokinius iš vienos paralelinės klasės į kitą arba sujungti klases, jeigu
mokinių skaičius klasėse neatitinka klasių komplektavimo reikalavimų.

IV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Už šio Aprašo vykdymą atsako Mokinių priėmimo komisija.
11. Apraše nenumatyti atvejai nagrinėjami individualia tvarka.

_______________________

