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Kaunas

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatyrno l8 straipsnio

I dalimi, Kauno rajono savivaldybes taryba nusprendZi a:

Pakeisti Mokiniq prienrimo i Kauno rajono savivaldybes bendrojo ugdymo rnokyklas

tvarkos apraS4, patvidintq Kauno rajono savivaldybes tarybos 2013 m gruodZio 19 d'

sprendimu Nr. TS-493 ,,Del nrokiniq pridmimo i Kauno rajono savivaldybes bendrojo

ugdymo mokyklas tvarkos apra5o patvirtinirno", ir iSdestyti ji nauja redakcija (pridedama)'

Savivaldybes meras Valerijus Maklnas
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PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybCs tarybos

2013 m. gruodZio 19 d. sprendimu Nr. TS-493

(2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-20

redakcija)

MOKINIU PRIEMIMO I KAUNO RAJONO SAVIVALDYBT'S BENDROJO

UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Mokiniq pri6mirno i Kauno rajono savivaldybes (toliau - Savivaldybe) bendrojo

ugdymo mokyklas (toliau - mokykla) tvarkos apraSas (toliau - Apralas) rcglamentuoja

rnokiniq priernimE mohl'tis pagal prie5rnokyklinio, pradinio' pagrindinio' vidurinio ugdymo

programas, nustato bcndruosius mokyklq klasiq ir prieimokyklinio ugdymo grupitl

komplektavimo kriterijus, mokiniq paskirstymo i klases principus' pra5ymq pateikimo

terminus, priemimo I laisvas vietas prioritetus, priemimo per mokslo metus tvark4' priemimo i

mokyklas iforminimq, informavimo apie mokyklq, klasiq komplektavim4 tvark4'

2. ApraSe vaftojamos sqvokos atitinka Lictuvos Respublikos Svietimo istatyme ir

kituose teises aktuose apibreZtas s4vokas'

3. Apra5as skelbiamas Savivaldybes intemeto svetaineje www'ks'lt Mokyklq

vadovai inicijuoja mokiniq, jq t6vq (globejq, rnpintojq) supaZindinim4 su Siuo Apraiu'

II SKYRIUS

PRIEMIMO MOKYTIS PAGAL PRIESMOKYKLINIO, PRADINIO' PAGRINDINIO'

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

4. I Savivaldybes mokyklose esandias ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo

grupes priemimas organizuojamas vadovaujantis Savivaldyb0s tarybos (toliau - Taryba)

patvirtintu centralizuoto vaikq pri6mimo I Kauno rajono savivaldybes biudzetiniq Svietimo

lstaigq ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupes tvarkos apra5u' Priimtq vaikq sqra5ai

skelbiamiSavivaldybesintemetosvetainejehttps://darzeliai.krs.ltirmokyklqskelbimq

lentose.

5. I Savivaldybes mokyklas moklis pagal pradinio ugdymo program4, pagrindinio

ugdymo programos pirmqjq ir antrqi4 dalis pirmumo teise priimami mokiniai' gyvenantys tai

mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (priedas), toje mokykloje baigq pradinio ugdymo

program+ ar pagrindinio ugdymo programos pirm414 dali' Pasikeitus mokyklos tipui ar
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vietoves pavadinimui, mokyklos aptarnavimo teritorija nesikeidia.

6. Gimnazijq vidurinio ugdymo program4 rnokiniai renkasi patys, pirrnumo teise

priimami asmenys, pageidaujantys tgsti rnokym4si pagal vidurinio ugdymo program4, baigq

jose pagrindinio ugdymo program4. Jei norindiqjq yra daugiau, negu laisvq mokymosi vietq,

pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys Savivaldybes teritorijoje, atsiZvelgiant ijq
pageidavimq tgsti dalykq, dalykq moduliq, kuriq buvo pradejq mokltis pagal pagrindinio

ugdymo programos antrqj4 dal!, mokym4si, ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo

pasiekimq patikrinimo ivertinimus, metinius lveftinimus, atliktus projektinius darbus,

mokinio sukaupt4 darbq aplank4 ar kitus mokymosi pasiekimq vertinlmus).

7. Priimant mokinius i Garliavos Juozo Luk5os gimnazijos pagrindinio ugdymo

programos antrqj4 dali pitmumas teikiamas Garliavos Jonudiq progimnazijos mokiniams,

atsiZvelgiant ijq pageidavirn4 tgsti dalykq, dalykq moduliq, kuriq mokesi pagal pagrindinio

ugdymo programos pirmqj4 dali, rnoki,rn4si, rnokymosi pasiekimus (metinius ivertinimus) ir

pasirenkamas mokymosi kryptis. Tie patys kriterijai taikomi ir mokiniams i5 kitq mokyklq'

Jeigu mokiniq, noriniiq mokyis pagal pagrindinio ugdymo programos antrA,4 dali yra

daugiau nei laisvq victq, pitmumo tvarka priimami:

7.1. mokiniai, turintys aukStesnl pagrindinio ugdymo programos pirfirosios dalies

metin! lietuvirl kalbos, pirmosios uzsienio kalbos ir matematikos, o pasirinkg tiksling

biotechnologines krypties klasg ir chemijos bei biologijos mokymosi pasiekimq ivertinimq

vidurki;

7.2. respublikiniq, rajono dalykiniq olimpiadq, konkursq (a5tuntoms klasems),

patvirtintr,l Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro ar Kauno rajono

Svietimo centro direktoriaus isakymais, nugaletojai ir prizininkai, pateikq irodandius

dokumentus;

7.3. jei mokinys pagal Apra(o 7 .1 ir 7 .2 papunkdius nepatenka I gimnazijos I klasg,

jam siiiloma moklis kitoje Garliavos miesro arba Kauno rajono mokykloje, vykdandioje

pagrindinio ugdymo programos antrqjq dali.

8. Priimant mokinius mokytis Garliavos Juozo LukBos gimnazijos III klaseje pagal

vidurinio ugdymo program4, pirmumas teikiamas Sios gimnazijos ir Garliavos Adomo

Mitkaus pagrindines mokyklos mokiniams. Jeigu mokiniq, noliniiq n-rok14is pagal vidurinio

ugdymo program4 yra daugiau nei laisvq vietq, pirmumo tvarka priimami:

8.1. mokiniai, turintys aukitesnius pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo

jvertinimus;

8.2. mokiniai, turintys aukStesni pagrindinio ugdymo programos II dalies metiniq

lietuviq kalbos, pimosios uZsienio kalbos, matematikos mokymosi pasiekimq lvertinimq



vidurkl;

8.3. respublikiniq, rajono dalykiniq olirnpiadq, konkursq (deiimtoms klasems),

patvirtintr] Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir spofio ministro ar Kauno rajono

Svietimo centro direktoriaus fsakymais, nugal€tojai ir prizininkai pateikq irodandius

dokumentus;

8.4.jeimokinyspagalApra5o8.l,8.2ir8.3papunkdiusnepatenkaigimnazijoslllklasg,

jam silloma mokyis kitoje Kauno rajono mokykloje, vykdandioje vidurinio ugdymo program4.

9. I Kadergines vaikq sanatorijos ,,Zibute" mokykl4 priimami atvykg gydlis i

sanatorinio gydymo sveikatos prieZi[ros jstaigq mokyklinio amZiaus vaikai'

10. Mokiniai, gyvenantys mokyklai nepriskirtoje aptamavimo teritorijoje tevams

(globejams, rupintojams) ir mokiniui pageidaujant gali buti priimti f Savivaldybes mokyklas

tuo atveju, jei yra laisvq vietq. Pirmumo teise priimami mokiniai, del igltq ar lgimtq

sutrikimq turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq, mokykloje jau besirnokandiq mokiniq

broliai ar seserys, ardiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

I 1. Per mokslo rnetus rnokiniai priimami i laisvas klasiq vietas'

12. Mokl'tis pagal pradinio ugdymo programq priimamas vaikas, kuriam tais

kalendoriniais metais sueina 7 metai. Vaikas gali blti priimamas mokytis pagal pradinio

ugdymo program4 vieneriais metais anksdiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 6 metai),

jei vaiko tdvq (globejq) sprendimu jis buvo pradetas ugdyti pagal priesmokyklinio ugdymo

program4 anksdiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai)'

13. Vieno i5 tevq (globejq) praiymu vaikas gali bhti priimamas ! antr4 klasg, jeigu

mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikinus jo pasiekimus, nustatoma jq atitiktis pirmos

klases mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams'

l4.Mokiniaideljgimtqarjgytqsutrikimq,turintysdideliqirlabaidideliqspecialiqjq

ugdymosi poreikiq, priimami i ardiausiai savo gyvenamosios vietos esandias mokyklas'

vykdandias bendrojo ugdymo programas, sudarant s4lygas mokytis pagal individualizuotas

pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir socialiniq ig[dZiq ugdymo programas'

15. Baigg pradinio ugdymo individualizuot4 program4 specialiqjq ugdymosi poreikiq

turintys mokiniai priimami n.rokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuot4 programq,

pateikg pradinio ugdyrno pasiekimq paZymejirn4 arba paLymq apie mokyrnosi pasiekimus'

16. Baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotq program4 specialiqiq ugdymosi

poreikiq tulintiems mokiniams silloma tqsti rnokym4si pagal socialiniq igUdZiq ugdymo

program4 mokyklq specialiosiose klasese, specialiosiose mokyklose ir profesinio mokymo

istaigq specialiosiose grupese.
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17, UZsienyje mokgsis mokinys moklis pagal pradinio' pagrindinio ar vidurinio

ugdymo program4 priimamas bendra tvarka, pateikqs uZsienio mokykloje lgytus pasiekimus

patvirtinandius dokumentus.

18. Mokykla pagal turirr4 infotmacij4 (pateiktus asmens patirti ir pasiekimus

irodandius dokumentus, atsiZvelgusi !jo amZiq, pokalbius su mokiniu, jo tevais (globejais'

rupintojais), jei i5 uZsienio griZgs mokinys yra nepilnametis, priima jl mokytis i klasg' kurioje

mokosi jo bendraamZiai arba (ir) i iSlyginamqjq klasE Grupq)

19. Jei i5 uZsienio griZusio mokinio pateiktq mokymosi pasiekimus iteisinandiq

dokumentq, pokalbiq ir kitq duon,enq paai5keja, kad jo pasiekimai auk5tesni (Zemesni)' nei

numatyti ugdymo programoje, pagal kuri4 mokosi jo bendraamZiai, mokinys turi teisE

mokytis aukStesneje klaseje (klase Zemiau). Jei mokinys nepilnametis, mokykla sprendimq

turi suderinti sujo tevais (globdjais, r[pintojais).

20, Priirnant i5 uZsienio atvykusi mokini arba rrokini, Lietuvoje baigusi uZsienio

valstybes arba tarptautines organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo program4 ar tam tikr4

jos dall arba vidurinio ugdyrno programos dal[, mokykla sudaro jo individualaus ugdymo

planq, uztikina mokiniui reikiam4 Svietirno arba mokymosi pagalb4'

21. Priimant mokini I mokykl4, Ziniq ir gebejimq patikrinimas (egzaminas' testas ar

kt. forma) nevykdomas.

III SKYRIUS
PRASYMU PATEIKIMO TERMINAI IR PRII,MIMO I MOKYKLA IFORMINIMAS

22. Sio ApraSo 5 punkte nurodytq rnokiniq ir i gimnazijq i-lV klases mokiniq

pra5ymai priimami nuo einamqiq metq sausio 2 d iki vasario 28 d' Praiymai ir kiti

dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentq rengimo taisyklese nustatlta gaunamq

dokumentq registravimo tvarka.

23. Tatybai iki einamqjq metq kovo 3 1 d nustadius mokyklq klasiq skaidiq'

priimami praiymai ! mokyklose esandias laisvas vietas'

24. Priimant mokinius I likusias laisvas vietas, gali buti pateikti dokumentat'

patvirlinantys pirmumo teis9, nurodyq 5io ApraSo 10 punkte'

25. Pra5ym4 uZ vaik4 iki 14 metq pateikia vienas i5 tevq (globejq)' nuo 14 metq -

tdvai (rlpintojai) arba mokinys, turintis vieno i3 tevq (rupintojq) ra5tiSkA sutikim4'

26. Mokyklose mokiniq priernimq vykdo rnokyklos direktorius ir mokiniq priemirno

komisija (toliau Komisija), vadovaudamasi darbo reglamentu' Komisijos sudetis ir jos darbo

reglamentas vieSinamas mokyklos interneto svetaineje Komisijos pirmininku skiriamas



vienas is mokyklos direktoriaus pavaduotojq ugdyrnui ar skyriaus veddjas. Mokyklos

direktorius negali br.rti nei Komisijos pirmininku, nei nariu.

27. Komisrjos darbo reglamente nurodoma Komisijos funkcijos, atsakomybe,

posedZiq grafikas ir darbo vieta, mokiniq ir tevq (globejq, r[pintojq) informavimo tvarka'

Komisijos posedZiq protokolq ir asmenq pateiktq dokumentq saugojimo vieta ir terminai.

28. Mokyklos dtrektorl us:

28.1. sudaro mokiniq priemimo komisij4, paskiria jos pinnininkq ir patvirtina darbo

reglamentE;

28.2. paskiria asrneni, atsakingq uZ pra5ymq priemirn4;

28.3. patvirtina mokiniq paskirstymo iklases principus (pra5ymo padavimo data'

mergaidiq ir bemiukq skaidius klaseje, broliai ir seserys, specialiqjq ugdymosi poreikiq

turindiq mokiniq skaidius ir kt.) ir specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq

paskirstymo !klases principus (mokyojo pasirengimas darbui, pedagogines psichologines

tarnybos rckomendacijos, nustatltos ligos diagnozes, mokiniq skaidius klaseje ir kt');

28.4. tvirtina 1 mokykl4 priimtqjq ir i klases paskirstl'tq mokiniq s4ra5us;

28.5. sprendZia pridmimo metu i5kilusius klausimus'

29. Komisija:

29.1. svarsto priemimo i mokykl4 pra5ynus;

29.2. paskirsto mokinius iklases pagal mokyklos nustatltus principus, kurie sudaro

galimybes objektyviai paskirstyti mokinius i klases;

29'3.paskirstoiklasesspecialiqjqugdymosiporeikiqttrrindiusmokiniuspagal

mokyklos nustatltus principus, kurie sudaro galimybes objektln/iai paskirstli specialirlq

poreikiq turindius mokinius i klases;

29.4. sudaro ir skelbia priimtqjq mokiniq s4ra5us (interneto svetaineje' skelbimq

lentoje ar kt.) pagal mokyklos priimt4 vieSinimo tvark4;

29.5. informuoja asmenis, kuriq praiymai nebuvo patenkinti, nurodo pra5ymq

netenkinimo prieZastis.

30. Aktualiems Siame Aprase nenurnatytiems atvejams nagrindti sudaroma Priemimo

i Savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprase nenumatytq atvejq komisija' kurios

sudet! ir darbo reglamentq tvirtina Taryba.

31. Priimant mokytis pagal pradinio ugdymo program4 tevai (globejai) mokyklai

pateikia:

31 . 1. pra5ym4;

31.2. vaiko gimimo liudijimo original4 ir kopij4;

31.3. gyvenamqjq viet4 patvirtinantl dokument4 (einamqiq arba pra6jusiqjrl metq)'



7

32. Mokiniai, norintys tqsti mokslq pagal pradinio ugdymo programE (t' y mokytis

antroje, tredioje ar ketvirtoje klaseje) kitoje rnokykloje, mokyklai pateikia praiym4'

mok).rnosi pasiekimq paZymejimq ir (ar) paZym4 apie jo mokymosi pasiekimus ankstesneje

mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidejus mokslo metams, ir vaiko sveikatos paLymEjim1'

33. Priemimas mokyis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmqj4 dal!' Mokytis i

penktas klases pagal pagrindinio ugdymo program4 priimami mokiniai' pateikq mokyklai:

33. 1. pra5Ym4;

33.2. gyvenamqj4 viet4 patvirtinanti dokument4 (einamqjq arba praejusiqjq metq)'

jeigu mok6si kitoje rnokYkloje.

34. Mokiniai, norintys tqsti moksl4 kitoje mokykloje pagal pagrindinio ugdymo

programos pirmqj4 dali, t. y. mokytis Seitoje, septintoje ar adtuntoje klaseje' mokyklai

pateikia:

34.1. pra5ym4 ir mokynosi pasiekimq paZyrnejim4, jei pageidauja mokytis nuo

cinamqjq metq rugsejo I dienos;

34.2. pra5yrn4, mokymosi pasiekimq paZymejirn4 ir (ar) paZymq apie jo rnokymosi

pasiekimus ankstesneje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidejus mokslo metams'

35. Priemimas mokyis pagal pagrindinio ugdyrno programos antr4i4 dal! Mokyis i

devintas klases (I gimnazijos klascs) pagal pagrindinio ugdymo programos antr4j4 dali

priimarni mokiniai, pateikq mokyklai :

35.1. pra5Ym4;

35.2. mokymosi pasiekimq paZymejim4, jei atvyksta i5 kitos mokyklos mokytis nuo

einamqjq metq rugsejo I dienos;

35.3. mokyrnosi pasiekimq paZymejimq ir (ar) paZym4 apie jo mokymosi pasiekimus

ankstesneje mokykloje, jei pageidauja mokyis prasidejus mokslo metams'

36. Priemimas moklis pagal vidurinio ugdymo program4' Mok)'tis iIII gimnazijq

klases priimami mokiniai, pateikq prasym4, jei mokosi toje padioje gimnazijoje' prasym4'

pagrindinio ugdymo iSsilavinimo paZymejimq ir individr"ralq ugdymo plan4' jei mokesi kitoje

mokykloje.

37. Kitq gimnazijq mokiniai, pageidaujantys mokyis IV gimnazijq klasese' pateikia

praiym4, individualq ugdymo planq ir mokymosi pasiekimq paZymejirn4' Mokiniui'

atvykusiam i5 kitos gimnazijos, turi b[ti uZtikrinamas mokl'rnosi tQstinumas' sudary'tos

galimybeskeistibendrojougdymodalykus,jqkursus,pasirenkamuosiusdalykusirdalykq

modulius.

38. Baigt4 ugdymo program4 patvirtinantl dokument4 rnokinys pateikia:

38.1. pasibaigus mokyklose ugdymo procesui, jei praSym4 mokytis pateike iki



8

vasario 28 d.;

38.2. kartu su kitais dokumentais, jei pra5ymas pateikiamas pasibaigus ugdymo

procesui.

39. Nuo rugsejo I d naujoje rnokykloje pradejq mokytis mokiniai vaiko sveikatos

paZymejim4 turi pateikti iki einamqjq metq rugscjo l5 d'

40. PaZymas apie mokinio deklaruot4 gyvenamqj4 viet4 ir Seimos sudeti (ei tokia

paZyrna reikalinga) mokyklos administracija tevq sutikimu gali gauti i5 seniiinijq gyventojq

registro teises aktq nustatyta tvarka.

4l . Mokinio priemimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurir.rio ugdymo

programas iforminamas mokymo sutaftimi. Mokymo sutaltyje aptariami mokyklos ir mokinio

lsipareigojimai, jq nevykdyrno padariniai. Sutartis sudaroma mokiniui naujai atvykus mokyis

arba pradejusiam mokytis pagal aukitesnio lygmens ugdymo program4 ugdymo programos

vykdymo laikotarpiui, t. y. del pradinio ugdyrno, pirmos ir antros dalies pagrindinio ugdymo

ir vidurinio ugdymo programq' Sutafiis pasira5oma iki pirmos mok)rynosi dienos:

41 . I . abu sutarties egzempliorius pasira5o rnokyklos direktorius ir praSym4 pateikqs

asmuo. Vienas sutadies egzemptiorius iteikiamas pra5ym4 pateikusiam asmeniui' kitas lieka

mokykloje, lsegamas i mokinio asmens byl4;

41.2. uZ mokinf iki 14 metq sutartl pasira5o vienas i5 tevq (globejq);

41.3. uZ mokinl nuo 14 metq - tevai (rupintojai) arba mokinys' turintis vieno i5 tevq

(rflpintoj r]) ra5tiSkq sutikimq;

4l .4. mokymo sutafiis registruojama mokymo sutardiq registracijos Zurnale'

42. Mokymo sutartis mokinio laikino i5vykimo gydytis ir nlokytis ar mokyis pagal

tarptauting mokiniq mobilumo mainq program4 nenutraukiama'

43. Sudarius mokyno sutarti, asmuo iregistruojamas mokiniq registre' formuojama

jo asmens byla:

43.1. mokinio asmens byloje saugojama pasiekimq paZymdjimo kopija Originalas

grqZinamas jo Pateikejui;

43.2. mokiniui iSvykus i5 mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje Gavus

mokyklos, kurioje mokinys tqsia mokslq, prasym4, mokyklai iSsiundiamos pra3omq

dokurnenq kopijos ir (arba) pateikiama paZyma apie mokymosi rezultatus;

43.3. mokinio laikinas i5vykimas gydlis ir mokytis iforminamas direktoriaus

lsakymu, jame nurodant laikino i5vykimo prieZasti;

43.4. ri mokiniq registre sukauptq duomenq automatiniu bldu formuojamas'

o pasibaigus mokslo metalrs iSspausdinamas ir sudaromas mokiniq abecelinis Zurnalas;

43.5. mokiniq abdceliniame Zumale mokiniq pavardes ir vardai suraSomi abeceles
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tvarka ir kasmet registracijos numeriai pradedami nuo 1'

44. Mokinio priernimas lmokykl4 ir i5rykimas i5 jos ifonninamas direktoriaus isaklanu'

45. MokYkla, Pri6musi mokinf :

45.1. iraSo mokinio duomenis i mokiniq registro duomenq bazg'

45.2. ne vdliau kaip per 10 kalendorinirl dienq nuo priemimo dienos raStu informuoja

Savivaldybes administracijos Kulturos, Svietimo ir sporto skyriq apie atvykusius i5 kitq Saliq

mokinius, nurodydama Sal!, i5 kurios atvyko ir kokia kalba mokesi'

46. Visos mokyklos atsako uz neperlraukiam4 vaikq iki 16 metq mokym4si' Mokinys

rnokyklos direktoriaus isakymu iSbraukiamas i5 mokyklos mokiniq s4ra5q ir iSregistruojamas

i5 Mokiniq registro, kai:

46.1. mokykla turi rnokinio terq (globdjq, riipintojq) prasym4 nutraukti mokl, nosi sutarli;

46.2. deklaruotas mokinio iSvykimas su tevais (globejais, r[pintojais) nuolat gyventi

1 uZsienio valstYbg;

46.3. nedeklaruot4 mokinio iSvykimo ! uZsieni atveji nustato ir iSanalizuoja

mokyklos <lirektoriaus lsakymu sudaryta komisija ir siulo iSbraukti i5 rnokiniq s4raiq'

IV SKYRIUS
KLASIU KOMPLEKTAVIMAS

47. Mokyklos klaseje mokiniq turi buti:

47. 1. ne daugiau k aip 24, jeigu mokoma pagal pradinio ugdlT no program4;

47.2. ne datgiaukaip 30, jeigu mokoma pagal pagrindinio ir (ar) vidurinio mokymo

programq.

48. Del lgytq ar igimtq sutrikimq turintis dideliq arba labai dideliq specialiqiq

ugdymosi poreikiq mokinys, besimokantis bendrojo ugdymo klaseje' prilyginamas dviem tos

klases,kuriojemokosi,mokiniams,tod€latitinkamaimaZinamasdidZiausiasisnustat}tastos

klases mokiniq skaidius. Naujai sudaromoje bendrojo ugdymo klaseje' jungtineje klaseje gali

biti ne daugiau kaip trys mokiniai, del igimtrl ar igytq sutrikimq turintys dideliq ar labai

dideliq specialiqiq ugdyn, osi poreikiq.

49. Bendrojo ugdymo klaseje didZiausias mokiniq skaidius' prasidejus mokslo

metams, iSimties tvarka gali blti didinanias ne daugiau kaip dviern mokiniais'

50. Mokiniq minimalus skaidius klaseje nustatomas pagal Lietuvos Rcspublikos

Vyriausybes nutarimu patvirtint4 Mokymo lesq apskai6iavimo metodikq'

51. III gimnazijos klasds komplektuojarnos, jcigu mokiniq' besimokandiq pagal

vidurinio ugdymo program4, skaidius yra ne maZesnis kaip l2'

52. Bendrojo ugdymo klases jungiamos mokl'tis pagal:
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52.1. pradinio ugdyrno program4 - gali blti jungiamos dvi, trys ar keturios klases.

Jungtinese klas6se rnokoma iki 24 mokiniq, maziausias skaidius jun$ineje klaseje- 8 mokiniai.

52.2. pagrindinio ugdymo programos pirm4i4 dall - 5-8 klases fungiamos dvi

gretutines klases). DidZiausias mokiniq skaidius jungtineje klaseje - 30 mokiniq, tnaziausias -
8 mokiniai. Moky'ti pagal pagrindinio ugdyrno programos antrqi4 dali klases nejungiamos'

53. Mokyklq klasiq skaidius nustatomas:

53.1. Mokyklos direktorius iki einamqiq metq kovo 1 d Savivaldybes

administracijos Kult[ros, Svietimo ir sporto skyriaus nustat]ta fotma rastu pateikia, o iki

liepos I d. patikslina informacij4 apie prognozuojamq klasiq skaidiq ir mokiniq skaidiqjose;

53.2. mokyklq klasiq ir jose esandiq rnokiniq skaidiq, prieimokyklinio ugdymo

grupiq ir vaikrl skaidiq grupese kitiems mokslo metams Savivaldybes administracijos

Kultlros, Svietimo ir sporto skyriaus vedejas teikia tvirtinti Tarybai;

53.3. Taryba mokyklq klasiq ir juose esandiq mokiniq skaidiq, prie5mokyklinio

ugdymo grupitl ir vaikq skaidiq grupese nustato iki einamqiq metq kovo 31 d'' patikslina iki

rugs6jo I d. Nustatant klasiq skaidiq, atsiZvelgiarna i pageidaujandiq mokytis mokyklos

aptarnavimo teritorijos vaikq skaidiq, mokyklos pastatq ir patalpq atitikti higienos norrnoms;

53.4. jeigu i5 mokyklai priskitos aptamavimo teritorijos pra5ymq rnokytis

mokykloje skaidius yra didesnis nei Tarybos nustatltas iki kovo 31 d, mokiniq' klasiq'

prieimokyklinio ugdyrno grupiq skaidius, neperkeliant rnokiniq mokyis i antrqi4 parnain4 ir

nepaZeidZiant higienos normq, Tarybos sprendimu didinamas, mokyklos direktoliui iki

rugpjidiold.pateikusmotyvuot4pra5ymqSavivaldybesadministracijosKult|rros,Svietimo

ir sporto skyriui del leidimo komplektuoti daugiau klasiq komplektq;

53.5.jeigumokyklanesurenkanustat}tomokiniqskaidiausirnesudaropatvirtinto

klasiq, prie5mokyklinio ugdymo grupiq skaidiaus, mokiniq, klasiq ir(ar) grupiq skaidius

Tarybos sprendimu maZinamas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Mokyklq direktoriai atsako uZ Sio Apraio nuostatr'l laikym4si'

55. Mokykla negali nusistatyti kitokiq priemimo kriterijq ir klasiq komplektavimo

tvarkos nei nustatyta Siame Aprase.

56. Apra5o vykdymo kontrolg atlieka Savivaldybes administracijos Kultfiros'

Svietimo ir sporlo skyrius.

57. Del pri6mimo tvarkos kilq gindai sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka'

5g. sis ApraSas gali blti keidiamas ir naikinamas Savivaldybes tarybos sprendimu.


