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VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES 

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klasės komplektuojamos laikantis Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo 

skyriaus nustatyto klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus.

2. Klasės komplektuojamos neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus. 

3. Mokinių skirstymą į klases prieš mokslo metus vykdo Mokinių priėmimo komisija, per 

mokslo metus – gimnazijos direktorius.

4. Skirstydama mokinius į klases, Mokinių priėmimo komisija laikosi 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.

5.

II. SKYRIMO Į KLASES PRINCIPAI

6. Mokinių priėmimo komisija, skirstydama mokinius į klases, vadovaujasi šiais principais:

6.1. Pagal galimybes į klases skiriamas vienodas mokinių skaičius.

6.2.  Proporcingai paskirstomi berniukai ir mergaitės.

6.3.  Proporcingai paskirstomi dorinį ugdymą (etiką/tikybą) pasirinkę mokiniai.

6.4.  Skiriant į klases atsižvelgiama į mokinių pasirinktą antrąją užsienio kalbą.

6.5. Tolygiai paskirstoma specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius klasėje.

6.6. Į vieną klasę skiriami mokiniai, pasirinkę mokytis pagal kryptingo IT ugdymo 

programą, atsižvelgiant į jų mokymosi rezultatus.

7. Pagal galimybes atsižvelgiant į tėvų pageidavimus į vieną klasę skiriami broliai, seserys, 

norintys mokytis kartu. 

8. Mokiniai, atvykę mokytis į gimnaziją per mokslo metus, skiriami į tas klases, kuriose 

yra mažiausias mokinių skaičius, atsižvelgiant į jų pasirinktą antrąją užsienio kalbą ir dorinį 

ugdymą (etika, tikyba).

9. Pageidaujančiųjų pereiti iš vienos paralelinės klasės į kitą motyvuoti prašymai svarstomi 

individualiai.



III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Už šio aprašo vykdymą atsako Mokinių priėmimo komisijos pirmininkas ir direktorius.

11. Apraše nenumatytus atvejus individualia tvarka nagrinėja gimnazijos administracija. 

___________________

PRITARTA: 
Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos 
Priėmimo komisijos 2020-06-02 posėdžio
protokolu Nr.PD-1
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