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PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES TVARKOS APRAŠAS 

 

 1. Į Prienų „Ąžuolo“ progimnaziją vaikai priimami,  vadovaujantis Priėmimo į Prienų 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d.  sprendimu Nr. T3-78 bei Priėmimo į Prienų rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, 

patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d.  sprendimu Nr. T3-79. 

 2. Mokinių skyrimui į priešmokyklinio ugdymo grupes/pirmas klases kiekvienų metų 

gegužės mėnesį sudaroma komisija, susidedanti iš priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogų, 

ketvirtųjų klasių mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų. Komisijai vadovauja Vaiko 

gerovės komisijos pirmininkas. Mokiniai į priešmokyklinio ugdymo grupes/pirmas klases skiriami 

paskutinę gegužės mėnesio savaitę. 

 3. Skirdama į  priešmokyklinio ugdymo grupes/pirmas klases mokinius, 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 priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmąsias klases principai: 

 4.1. pagal galimybes skiriamas vienodas mokinių skaičius, vienodas  mergaičių ir 

berniukų skaičius; 

 4.2.  pirmiausia į klases vienodu skaičiumi padalinami: 

 4.2.1. vaikai,  turintys ypatingų socialinių poreikių ir reikalaujantys dėmesio bei 

socialinės pagalbos  jų šeimos; 

4.2.2. vaikai turintys sveikatos problemų; 

 4.2.3. mokiniai, jau turintys Švietimo pagalbos tarnybos pažymas apie nustatytus 

specialiuosius ugdymosi poreikius; 

 4.2.4. mokiniai likę kartoti pirmos klasės kurso; 

 4.3. visi kiti vaikai/mokiniai surašomi pagal prašymų pateikimo savivaldybėje datą į 

berniukų ir mergaičių sąrašus ir vienodai paskirstomi į grupes/klases.  

 



 5. Penktosios klasės sudaromos vadovaujantis po pradinio ugdymo tęstinumo 

principu. Mokiniui galima siūlyti pakeisti klasę vadovaujantis šios tvarkos aprašo 4.1.- 4.2. 

punktuose išdėstytomis nuostatomis,  suderinus su tėvais (globėjais).  

 6. Mokiniai atvykę mokytis į kitas klases  mokslo metų eigoje skiriami į tas klases, kur 

yra mažesnis mokinių skaičius, atsižvelgiant į šio tvarkos aprašo 4.1.- 4.2. punktuose išdėstytas 

nuostatas. 

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

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

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

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos tarybos 

2018 m. vasario 27  d. posėdžio nutarimu, 

protokolas Nr. V2-01  


