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UTENOS DAUNIŠKIO  GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES 

TVARKA 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Utenos Dauniškio gimnazijos mokinių paskirstymo į klases tvarka (toliau – Tvarka) 

yra parengta vadovaujantis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Priėmimo į valstybinę ir 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio 

mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. 

vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-42 „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Utenos Dauniškio gimnazijos mokinių priėmimo 

komisijos darbo tvarkos reglamentu ,patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2021 m. kovo 8 d. įsakymu 

Nr. V-29. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES PRINCIPAI 

 

2. Mokinių priėmimo komisija, skirdama asmenis į klases, vadovaujasi mokinio 

interesų ir gerovės pirmumo, nediskriminavimo (visiems mokiniams garantuojamos vienodos teisės 

nepriklausomai nuo mokinio ar jo tėvų (rūpintojų) rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių 

aplinkybių), konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principais. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES KRITERIJAI 

 

3. Mokinių skirstymo į klases  kriterijai:  

3.1. į I gimnazijos klases skiriamas vienodas mokinių skaičius, neviršijantis mokinių 

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

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ( 2016 m. 

balandžio 13 d. redakcija Nr. 376 ir 2018 m. liepos 11 d. redakcija Nr. 682) „Dėl mokyklų, vykdančių 

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

3.2. į I gimnazijos klases proporcingai padalinamas etiką/tikybą pasirinkusių mokinių 

skaičius klasėje,  

3.3. atsižvelgiama į tolygų mokinių lyčių paskirstymą (mergaičių ir berniukų santykį) I 

gimnazijos klasėse, išlaikant pusiausvyrą; 

3.4. atsižvelgiama į II užsienio kalbos mokymąsi I gimnazijos klasėse (prancūzų k., 

vokiečių k., rusų k.); 

3.5. skiriant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius į I gimnazijos klases, 

atsižvelgiama į Pedagoginės psichologinės tarnybos įvertinimus, mokytojo padėjėjo darbo specifiką, 

patalpų pritaikomumą. 



3.6. skirstant mokinius į I gimnazijos klases, pagal galimybę atsižvelgiama į mokinių 

pageidavimus mokytis toje pačioje klasėje su pasirinktu draugu. 

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

laisvų vietų. 

3.8. Mokinių, norinčių pereiti iš vienos klasės į kitą paralelinę klasę, prašymai svarstomi 

individualiai.  

3.9. Į III klases naujai atvykę mokiniai paskirstomi atsižvelgiant į jų individualius 

ugdymo planus. 

3.10. Utenos Dauniškio gimnazijos mokiniai, kurie tęsia mokslą II, III ir IV klasėse, 

papildomai į klases nėra perskirstomi. 

3.11. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 1 d. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4. Gimnazija skelbia informaciją apie mokinių priėmimą ir laisvas vietas Gimnazijos 

interneto svetainėje. 

5. Ši Tvarka gali būti redaguojama, keičiama atsižvelgiant į naujai atsirandančius ar 

pasikeitusius Lietuvos Respublikos švietimą reguliuojančius teisės aktus. 

._______________________________ 

 

 

 

 
 


