PATVIRTINTA
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
direktoriaus 2020 m. birželio 9 d.
įsakymu Nr. V1-85 (1.3.)
ASMENŲ, PRIIMTŲ Į DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJĄ, PASKIRSTYMO Į KLASES
TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų, priimtų į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, paskirstymo į klases tvarkos aprašas
(toliau Aprašas) nustato paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje
(toliau Gimnazija).
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Asmenų, priimtų į Druskininkų savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklą, paskirstymo į klases ir grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V35-414.
3. Klasės komplektuojamos laikantis Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu
nustatyto klasių komplektų skaičiaus.
II.

PASKIRSTYMO Į KLASES TVARKA

4. Asmenų paskirstymui į klases sudaroma nemažiau kaip 3 asmenų Mokinių skirstymo į
klases komisija (toliau Komisija).
5. Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininku negali būti
Gimnazijos direktorius.
6. Komisija mokinius paskirsto į klases ir sudaro klasių sąrašus iki liepos 30 d.
7. Komisijos teikimu suskirstytų klasių mokinių sąrašus tvirtina Gimnazijos direktorius.
8. Komisija, skirdama asmenis į klases, vadovaujasi vaiko interesų ir gerovės pirmumo,
nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo vaiko ar jo
tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo,
nešališkumo, skaidrumo principais ir Gimnazijos direktoriaus patvirtintu tvarkos aprašu.
III. PASKIRSTYMO Į KLASES KRITERIJAI
9. Asmenų skirstymo į klases kriterijai:
9.1. į klases 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;
9.2. proporcingai paskirstomi berniukai ir mergaitės, atsižvelgiama į pasirinktą II-ąją
užsienio kalbą;
9.3. į klases vienodu skaičiumi skiriami asmenys, jau turintys Pedagoginės psichologinės
tarnybos įvertintus specialiuosius ugdymosi poreikius, kai šeimai taikoma atvejo vadyba.
10. Asmenys, atvykę mokytis mokslo metų eigoje, skiriami į tas klases, kuriose yra
mažesnis mokinių skaičius.
11. Norinčių pereiti iš vienos paralelinės klasės į kitą paralelinę klasę prašymai svarstomi
individualiai.
12. Komisija, vadovaudamasi Mokytojų tarybos, Vaiko gerovės komisijos
rekomendacijomis, gali perskirstyti asmenis iš vienos paralelinės klasės į kitą.
13. Klasės gali būti perskirstomos keičiantis ugdymo koncentrui (baigus pagrindinio
ugdymo programos II dalį).

III.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.
___________________________

