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VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Į Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnaziją (toliau- Progimnazija) vaikai priimami 

vadovaujantis priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, 

patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-12 Nr. 1-423, Vilniaus Simono 

Stanevičiaus progimnazijos priėmimo komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2020-04-27 Nr. V-66 ir šiuo Aprašu. 

2. Mokinių skyrimą į klases vykdo priėmimo Komisija, mokslo metų eigoje - 

Progimnazijos direktorius. 

3. Skirstydama mokinius į klases, Komisija vadovaujasi vaiko interesų ir gerovės, 

pirmumo, nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo 

vaiko ar jo tėvų/globėjų rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, 

nešališkumo, skaidrumo principais ir šiuo Aprašu. 

4. Skyrimo į pirmąsias ir penktąsias klases principai: 

4.1. pagal galimybes skiriamas vienodas mokinių skaičius klasėje; 

4.2. pagal galimybes proporcingai padalinamas etiką ar tikybą pasirinkusių mokinių 

skaičius klasėje; 

4.3. pagal galimybes proporcingai padalinami berniukai ir mergaitės. 

5. Pirmiausiai į klases vienodu skaičiumi skiriami: 

5.1. socialinės pagalbos ar dėmesio reikalaujantys mokiniai ir/ar mokiniai iš ypatingų 

socialinių poreikių šeimų, jei yra komisijai žinoma; 

5.2. mokiniai, jau turintys PPT įvertintus specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP); 

5.3. mokiniai, likę kartoti kurso; 

5.4. formuojant penktas klases atsižvelgiama į pasirinktą antrąją užsienio kalbą; 

6. Visi kiti mokiniai skirstomi, pagal galimybes, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. 

7. Formuojant ekonomikos–verslumo penktąją klasę atrankos kriterijai: 

7.1. lietuvių kalbos, anglų kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos pirmojo pusmečio 

įvertinimų, kurie verčiami taškais, suma: 

 

Lietuvių k., anglų k., pasaulio pažinimo aukštesnysis lygis 10 taškų 

Lietuvių k., anglų k., pasaulio pažinimo pagrindinis lygis 5 taškai 

Lietuvių k., anglų k., pasaulio pažinimo patenkinamas lygis 2 taškai 

Matematikos aukštesnysis lygis 10x2 taškai 

Matematikos pagrindinis lygis 5x2 taškai 

Matematikos pagrindinis lygis 2x2 taškai 

  

7.2. papildomas kriterijus, susidarius per dideliam mokinių skaičiui su vienoda taškų 

suma, yra pirmojo pusmečio matematikos savarankiškų ir kontrolinių testų surinktų taškų vidurkis 

bei mokytojo rekomendacijos. 

 



8. Formuojant vokiečių kalbos (kaip II užsienio kalbos nuo 5 kl.) penktąją klasę, atrankos 

kriterijus – anglų kalbos ir lietuvių kalbos pirmojo pusmečio įvertinimų, kurie verčiami taškais, 

suma: 

Lietuvių k., anglų k. aukštesnysis lygis 10 taškų 

Lietuvių k., anglų k. pagrindinis lygis 5 taškai 

Lietuvių k., anglų k. patenkinamas lygis 2 taškai 

 

9. Formuojant programavimo pradžiamokslio ir IT raštingumo ugdymo bei kalbų 

(vokiečių kalba nuo pirmos klasės) pirmąsias klases atsižvelgiama į tėvų pageidavimą. Jei prašymų 

pateikiama daugiau nei 24, pirmumas skiriamas prašymams, kurie yra pateikti anksčiau. 

11. Mokiniai, atvykę mokytis į 2 - 4, 6 - 8 klases ar atvykę metų eigoje skiriami į tas 

klases, kuriose mažiausias mokinių skaičius, atsižvelgiant į antrąją užsienio kalbą, etiką/ tikybą. 

12. Priskiriant mokytojus pirmoms klasėms laikomasi tęstinumo, 5-8 klasėms - rengiamas 

galimų klasės vadovų sąrašas, klasės vadovas skiriamas gavus jo žodinį sutikimą. 

13. Norinčių pereiti iš vienos paralelinės klasės į kitą prašymai svarstomi individualiai. 

Tokiu atveju mokinių tėvai (globėjai) pateikia motyvuotą paaiškinimą mokyklos direktoriui, kuris 

įsegamas į mokinio bylą. Vaiko gerovės komisija išsiaiškinusi klasės keitimo priežastis su mokiniu, 

jo tėvais/globėjais, klasės vadovu teikia siūlymą progimnazijos direktoriui dėl tolimesnio mokinio 

mokymosi toje pačioje ar kitoje klasėje. 

14. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu iki rugpjūčio 31 d. 

_______________________________ 


