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PATVIRTINTA 

Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos 

direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. 

įsakymu Nr. V – 66 

 

VILNIAUS ,,SPINDULIO” PROGIMNAZIJOS 

KLASĖS KOMPLEKTAVIMO PRINCIPŲ BEI AUKLĖTOJŲ SKYRIMO 

KLASĖMS TVARKA  

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) Klasės komplektavimo 

principų bei auklėtojų skyrimo klasėms tvarka (toliau - Tvarka) nustato bendruosius klasių 

komplektavimo, klasės auklėtojo klasei skyrimo principus. 

2. Į Progimnaziją vaikai priimami, vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, Progimnazijos Mokinių priėmimo 

komisijos darbo tvarkos aprašu  bei šia Tvarka. 

II. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJĄ IR ĮFORMINIMAS 
 

3. Asmenys mokytis į Progimnaziją nuo mokslo metų pradžios priimami vadovaujantis 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu. 

4. Prašymai mokytis einamaisiais kalendoriniais metais pagal pradinio, pagrindinio 

ugdymo I dalies programas yra teikiami per e. sistemą  https://svietimas.vilnius.lt/ einamųjų metų 

kovo 1 d. iki gegužės 31 d. 

5. Mokslo metų eigoje į progimnaziją priimami mokytis asmenys, esant laisvoms vietoms. 

6. Asmuo priimamas mokytis Progimnazijos direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę 

elektroninę mokymo sutartį (e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/). Ugdymo sutartį už vaiką 

iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). 

7. Atsisakyti mokymo paslaugos, tėvai (globėjai, rūpintojai) gali raštu ar žodžiu 

informuodami mokyklos vadovą dėl mokyklos nebelankymo. Vaikas išbraukiamas iš lankančiųjų 

sąrašo mokyklos vadovo įsakymu. 

8. Asmenų paskirstymas į klases įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu iki 

einamųjų metų rugpjūčio 31d. 

III. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Klasės komplektuojamos vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 

birželio 29 d. nutarimu Nr. 768. 

10. Mokinių priėmimą ir skyrimą į klases iki mokslo metų pradžios vykdo mokinių 

priėmimo komisija, mokslo metų eigoje – Progimnazijos direktorius. 

11. Komplektuojant klases ir skirstant mokinius į klases, vadovaujamasi 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. 

12. Mokinių skyrimo į pirmąsias, penktąsias klases principai: 
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12.1. pagal galimybes skiriamas vienodas mokinių skaičius klasėse; 

12.2. pagal galimybes proporcingai paskirstomas berniukų ir mergaičių skaičius klasėje; 

12.3. pagal galimybes proporcingai paskirstomas dorinį ugdymą (etiką ar tikybą) pasirinkusių 

mokinių skaičius klasėje; 

12.4. pagal galimybes proporcingai padalinamas SUP mokinių skaičius klasėse; 

12.5. atsižvelgiama į pasirinktą antrąją užsienio kalbą, komplektuojant penktokus; 

12.6. pirmos klasės komplektuojamos atsižvelgiant į Progimnazijoje besimokiusiųjų 

priešmokyklinių grupių pagrindu, o nauji mokiniai, atsižvelgiant į 12.1 – 12.5 papunkčius; 

12.7.  penktos klasės komplektuojamos tęstinumo principu, papildant buvusias ketvirtas klases 

ir atsižvelgiant į 12.1 – 12.5 papunkčius; 

13. 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.  

14. Esant galimybei, skirstant mokinius į klases atsižvelgiama į tėvų pageidavimus. 

15. Norinčių pereiti iš vienos paralelinės klasės į kitą prašymai, jei paralelinėje klasėje yra 

laisvų vietų, svarstomi individualiai, aiškinantis klasės keitimo priežastis su mokinio tėvais 

(globėjais), mokiniu, klasės vadovu ir pagalbos vaikui specialistais, kad būtų užtikrintas 

sėkmingas mokinių ugdymas. 

16. Pradinio ugdymo mokytojas yra ir tos klasės vadovas. Pradinio ugdymo mokytojai, 

kurie einamaisiais kalendoriniais metais  mokė ketvirtų klasių mokinius ir juos išleidžia, skiriami 

pirmų klasių vadovais, kitu atveju – skelbiamas konkursas dėl pradinio ugdymo mokytojo darbo. 

17. Pirmų klasių auklėtojams priskiriamos klasės buvusiu ketvirtų klasių principu (buvęs 

4a klasės vadovas tampa 1a klasės vadovu ir t. t.) 

18. Penktų klasių vadovais skiriami mokytojai, kurie išleidžia aštuntas klases ir/ar 

mokytojai, kurie siūlosi būti klasių vadovais. Jei norinčių yra nepakankamai, skiriami mokyklos 

vadovų siūlymu. 

19. Skiriant klasių vadovus gali būti atsižvelgta į mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) 

pageidavimus dėl klasių vadovų skyrimo. 

20. Mokinių paskirstymas į klases ir klasių vadovų paskyrimas klasėms įforminamas 

progimnazijos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Tvarka skelbiama Progimnazijos interneto svetainėje https://spindulioprogimnazija.lt/ 
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