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ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 1-4 KLASIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES (Į GRUPES) TVARKOS APRAŠAS 

 

 

1. Į Zarasų „Santarvės“ pradinę mokyklą vaikai priimami, vadovaujantis Zarasų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, sprendimu „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių 

skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose bei priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio 

grupėse 2019-2020 mokslo metams nustatymo“, 2013-04-30 sprendimu Nr.T-105 „Dėl Zarasų 

rajono bendrojo ugdymo mokykloms aptarnavimo teritorijų priskyrimo“ 

2. 1-4 klasių, priešmokyklinio amžiaus mokinių  skyrimui į klases ( į grupes), sudaroma 

komisija (toliau – Komisija).  

3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo 

ir nešališkumo principais.  

4. Komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai, ir jos darbo tvarką 

(toliau – Tvarka) tvirtina įsakymu mokyklos direktorius.  

5. Skirdama į klases ( į grupes) mokinius, Komisija 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 mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintu 

tvarkos aprašu. Prašymų pateikimo data, eiliškumas neturi jokios įtakos pirmumo kriterijui: 

5.1. į klases ( į grupes) skiriamas vienodas mokinių skaičius; 

5.2. proporcingai padalinamas etiką/ tikybą pasirinkusių mokinių skaičius klasėje; 

              5.3. proporcingai paskirstomi mergaitės ir berniukai;  

5.4. pirmiausia į klases ( į grupes) vienodu skaičiumi skiriami: 

5.4.1. mokiniai, jau turintys PPT įvertintus specialiuosius ugdymosi poreikius;  

5.4.2.ypatingų socialinių poreikių ar socialinės pagalbos ar dėmesio reikalaujantys vaikai 

ar jų šeimos;  

5.4.3. mokiniai likę kartoti kurso;  

5.5. visi kiti mokiniai skiriami pagal galimybes atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. 

5.6. Pirmos klasės, priešmokyklinės grupės mokinių sąrašai mokytojoms tenka atsitiktine 

tvarka ( išsitraukiant mokinių sąrašą ar gaunant segtuvą be užrašų su mokinių dokumentais). 

6. Mokiniai, atvykę mokytis į kitas klases ar atvykę mokslo metų eigoje, skiriami į tas 

klases, kuriose yra mažesnis mokinių skaičius. 

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

individualiai, aiškinantis klasės keitimo priežastis su mokytoja, mokiniu ir jo tėvais ar globėjais ir 

tenkinant vaiko poreikius, kad būtų užtikrintas sėkmingas ugdymas (is).  

8. Komisija, vadovaudamasi Mokytojų tarybos, Vaiko gerovės komisijos 

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