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KLASĖS KOMPLEKTAVIMO PRINCIPAI
I. PER E. SISTEMĄ PRIIMTŲ MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES PRINCIPAI
1. Mokiniai į pirmas gimnazijos klases paskirstomi taip, kad mokinių bendras darbas,
socialinė, kultūrinė veikla praturtintų ir plėtotų asmenybę ir būtų galima racionaliai sudaryti
laikinąsias grupes. Skirstant I gimnazijos klasių mokinius į klases, atsižvelgiama į:
1.1. pasirinktą dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;
1.2. antrąją užsienio kalbą: prancūzų, rusų, vokiečių;
1.3. berniukų ir mergaičių skaičių klasėje;
1.4. pateiktą motyvacinį prašymą dėl įtraukimo į fizinių (f) ar humanitarinių-socialinių
mokslų (h) krypties klasių mokinių sąrašus;
1.5. mokymosi pasiekimų vidurkį, kai mokiniai skirstomi į mišrių gebėjimų klases,
kurios žymimos a, b, c, d ir t.t. raidėmis.
2. Skirstant į klases II gimnazijos klasių mokinius, atsižvelgiama į:
2.1. laisvų vietų skaičių klasėse;
2.2. pasirinktą dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;
2.3. antrąją užsienio kalbą: prancūzų, rusų, vokiečių;
2.4. pateiktą motyvacinį prašymą dėl įtraukimo į fizinių (f) ar humanitarinių-socialinių
mokslų (h) krypties klasių mokinių sąrašus, jei tose klasėse yra vietų.
3. Skirstant į klases III-IV gimnazijos klasių mokinius, atsižvelgiama į:
3.1. laisvų vietų skaičių klasėse;
3.2. individualų ugdymo(si) planą ir galimybę pagal jį sudaryti laikinąsias grupes.
4. Mokiniai į klases paskirstomi taip, kad bendras klasės mokinių skaičius būtų nuo 22
iki 30 mokinių.
5. Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turintys mokiniai į klases paskirstomi taip, kad
vienoje klasėje būtų ne daugiau kaip 1 mokinys, kuriam nustatytas didelis arba 3 mokiniai, kuriems
nustatytas vidutinis ir / ar nedidelis SUP lygis.
6. Per e. sistemą priimtus mokinius į klases paskirsto mokinių Priėmimo į gimnaziją
komisija.
7. Asmenų, priimtų per e. sistemą paskirstymas į klases įforminamas mokyklos
direktoriaus įsakymu iki rugpjūčio 31 d.
II. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ VILNIAUS
ANTAKALNIO GIMNAZIJOJE, KLASIŲ SUDARYMO PRINCIPAI
8. Sudarant III gimnazijos klasių mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą
Vilniaus Antakalnio gimnazijoje sąrašus, vadovaujamasi direktorės 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr.
V-39 patvirtinta tvarka. Stengiamasi išlaikyti buvusios klasės branduolį, tačiau atsižvelgiama į:
8.1. klasės mikroklimatą;
8.2. laisvų vietų skaičių klasėse;

8.3. individualius mokinių ugdymo planus;
8.4. tvarkaraščio, atitinkančio higienos normą, sudarymo mokiniams galimybes;
8.5. II gimnazijos klasių vadovų, skyriaus vedėjo kuruojančio I-II klases ir pagalbos
mokiniui specialistų rekomendacijas.
III. MOKINIŲ, ATVYKUSIŲ MOKYTIS MOKSLO METŲ EIGOJE,
PRISKYRIMO KLASEI PRINCIPAI
9. Mokiniai, atvykę į gimnaziją mokslo metų eigoje, klasei priskiriami vadovaujantis
2020 m. rugsėjo 2 d. direktorės įsakymu Nr. V-2020-79 „Priėmimo į Vilniaus Antakalnio gimnaziją
mokslo metų eigoje tvarkos aprašu“.
9.1. Priimti mokiniai į I ir II klases paskirstomi atsižvelgiant į:
- pasirinktą mokymosi kryptį;
- pasirinktą dorinio ugdymo (etika, tikyba) kryptį;
- pasirinktą II užsienio kalbą (prancūzų, vokiečių, rusų);
- klasės berniukų ir mergaičių skaičių. 14.
9.2. Priimti mokiniai į III ir IV klases paskirstomi atsižvelgiant į:
- individualų ugdymosi planą;
- mokymosi pasiekimus.
10. Mokslo metų eigoje priimtus mokinius klasei priskiria Direktorius, tardamasis su
klases kuruojančiu ugdymo skyriaus vedėju ir / ar direktoriaus pavaduotoju ugdymui, atsižvelgdamas
į klasėje esančių laisvų vietų skaičių.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Mokyklos direktorius įsakymu patvirtina klasės komplektavimo principus iki
gegužės 1 d. ir skelbia juos ugdymo įstaigos interneto svetainėje.
12. Klasių sąrašai tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu iki rugpjūčio 31 d.
13. Esant objektyvioms aplinkybėms I-II gimnazijos klasės mokinys gali keisti klasę /
laikinąją grupę, vadovaudamasis Gimnazijos ugdymo plano 7 priedu „Laikinosios grupės / klasės
keitimo I-II klasėse tvarka“.
14. Gimnazijos VGK gali pasiūlyti keisti klasę, siekdama mokinio mokymosi
motyvacijos, pasiekimų augimo.
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