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ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES 

KRITERIJAI 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

 1. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos mokinių paskirstymo į klases kriterijai (toliau – 

kriterijai) nustato pageidaujančių mokytis asmenų Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje (toliau – 

gimnazija) paskirstymo į klases tvarką. 

 2. Kriterijai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo 

kūrimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos patvirtintais Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos ir Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų 

aprašais, kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų paskirstymo į klases tvarką. 

 3. Mokinių paskirstymą į klases vykdo Mokinių priėmimo į Šiaulių „Saulėtekio“ 

gimnaziją komisija, įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES KRITERIJAI 

 

 4. Mokinius paskirstant į klases vadovaujamasi vaiko interesų ir gerovės pirmumo, 

nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo vaiko ar jo 

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

nešališkumo, skaidrumo principais. 

 5. Mokinių paskirstymo į klases principai: 

 5.1. iš vienos klasės/progimnazijos atvykusiems mokiniams siūloma mokytis kartu 

vienoje naujoje klasėje, nebent vaikas, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas 

mokytųsi kitoje klasėje; 

 5.2. pagal galimybes mokiniai paskirstomi į klases pagal jų pasirinktas mokymosi 

kryptis (biomedicinos, robotikos, sporto); 

 5.3. atsižvelgiama į antrosios užsienio kalbos pasirinkimą; 

 5.4. atsižvelgiama į dorinio ugdymo dalyko (etika, tikyba) pasirinkimą; 

 5.5. pagal galimybes proporcingai padalijami mergaitės ir berniukai; 

 5.6. pagal galimybes atsižvelgiama į individualius vaiko, jo tėvų (rūpintojų, globėjų) 

pageidavimus. 

 6. Maksimalus mokinių skaičius klasėje – 30 mokinių. 

 7. Vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem tos klasės mokiniams. Atitinkamai gali būti 

mažinamas didžiausias nustatytas mokinių skaičius klasėje.  

 8. Klasėje gali būti ne daugiau kaip 3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (skaičius taikomas sudaromoms naujoms 

klasėms).   



 9. Iš užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba 

tarptautinės organizacijos pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo 

programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. Gimnazija pagal turimą informaciją (pateiktus 

asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, 

jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei asmuo yra nepilnametis), priima asmenį mokytis į klasę, kurioje 

mokosi jo bendraamžiai. 

 10. Mokiniai, atvykę mokytis mokslo metų eigoje, skiriami į tas klases, kuriose yra 

laisvų vietų bei mažiausias mokinių skaičius ir/ar vadovaujantis kriterijų 5 punkte nustatytais mokinių 

paskirstymo į klases principais. 

 11. Mokinių, norinčių pereiti iš vienos paralelinės klasės į kitą, prašymai, jei paralelinėje 

klasėje yra laisvų vietų, svarstomi individualiai, aiškinantis klasės keitimo priežastis su vaiku, jo 

tėvais (rūpintojais, globėjais), klasės auklėtoju, pagalbos specialistais, kad būtų užtikrintas sėkmingas 

vaiko ugymas(is). 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 12. Šis Aprašas gali būti redaguojamas, keičiamas atsižvelgiant į naujai atsirandančius 

ar pasikeitusius Lietuvos Respublikos švietimą reguliuojančius teisės aktus. 
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