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ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJOS  

MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES KRITERIJAI 

1. Į Šiaulių Jovaro progimnaziją (toliau – Progimnazija) vaikai priimami vadovaujantis 

priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-16 redakcija, Lietuvos 

Respublikos specialių tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvada ,,Dėl priimtų į bendrojo 

ugdymo mokyklas mokinių skirstymo į klases organizavimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“.  

2. Mokinių paskirstymas į klases vyksta iki priimtų mokinių sąrašų patvirtinimo. Mokinių 

skirstymą į klases vykdo Mokinių priėmimo komisija, tvirtina įsakymu mokyklos direktorius. 

Mokinių skyrimą į klases mokslo metų eigoje vykdo 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 šiais kriterijais.  

4. Paskirstymo į pirmąsias klases kriterijai:  

4.1. pagal galimybes skiriamas vienodas mokinių skaičius, neviršijant mokinių skaičiaus 

nurodyto Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių 

formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 25.7 punkte; 

              4.2. mokiniai į klases priimami pagal gauto prašymo registravimo datą, pasirinktą 

programą, pagal galimybes atsižvelgiant į prašyme dėl priėmimo į mokyklą nurodytus papildomus 

pageidavimus ar papildomą informaciją; 

4.3. pagal galimybes proporcingai išlaikant mergaičių ir berniukų santykį klasėje; 

4.4. į choreografinio ugdymo krypties klasę mokiniai priimami, vadovaujantis mokinių 

priėmimo į choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) I-ąją klasę tvarkos aprašu;  

4.5. pagal galimybes į klases vienodu skaičiumi skiriami:  

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

4.5.2. mokiniai, likę kartoti kurso.  

5. Paskirstymo į penktąsias klases kriterijai:  

5.1. mokiniai į penktas klases priimami pagal esamą klasės programą ir laisvų vietų skaičių:  

5.2. į choreografinio ugdymo krypties klasę gali būti priimti mokiniai, atitinkantys mokinių 

priėmimo į choreografinio ugdymo krypties (tautinio šokio) I-ąją klasę tvarkos aprašo kriterijus.  

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

kuriose yra laisvų vietų, atsižvelgiant į programą, antrąją užsienio kalbą, etikos/tikybos pasirinkimus.  

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

individualiai. 

8.Direktorius, vadovaudamasis Mokytojų tarybos, Vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijomis, gali perskirstyti asmenis iš vienos paralelinės klasės į kitą. 

9. Klasės (grupės) gali būti perskirstomos keičiantis ugdymo koncentrui (baigus pradinio 

ugdymo programas). 

10. Mokinių paskirstymas į klases tvirtinamas direktoriaus įsakymu. 
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