
                                                                                    PATVIRTINTA
Kražių gimnazijos direktoriaus
2013 m. gegužės 27 d.

                                                                                   Įsk. Nr. V1-146

PRIĖMIMO Į KRAŽIŲ GIMNAZIJĄ, KLASIŲ, GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kražių gimnazijos klasių komplektavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja

asmenų priėmimą mokytis  pagal  priešmokyklinio,  pradinio,  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo

programas, nustato bendruosius mokyklos klasių komplektavimo kriterijus, prašymų pateikimo

terminus, priėmimo į laisvas vietas prioritetus, priėmimą į priešmokyklinio ugdymo, pirmąsias,

penktąsias,  devintąsias,  vienuoliktąsias  klases,  priėmimo į  mokyklą  įforminimą,  informavimo

apie  mokyklos,  grupės,  klasės  komplektavimo  tvarką,  komplektavimo  vykdymo  priežiūrą  ir

atsakomybę.

2. Apraše išvardyta terminų trukmė skaičiuojama darbo dienomis imtinai. Jeigu termino ribinė

diena yra nedarbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš

šią dieną.

3. šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. mokykla – švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra ugdymas pagal formaliojo

švietimo  pradinio,  pagrindinio,  vidurinio  ar  atitinkamas  specialiojo  ugdymo  programas  ir

neformaliojo švietimo priešmokyklinio ugdymo programą;

3.2.  mokyklos  aptarnaujama  teritorija  –  teritorija,  kurią  nustato  Kelmės  rajono

savivaldybės taryba (toliau Taryba) arba jos įgaliota institucija;

3.3.  laisva  vieta  –  mokymosi  vieta,  susidaranti  komplektuojant  grupes,  klases  nuo

Moksleivio  krepšelio  metodikoje  nustatyto minimalaus  iki  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

nutarime nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus grupėse, klasėse;

3.4. priešmokyklinio ugdymo programa – vienerių metų ugdymo programa, kurios tikslas

– padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

3.5.  pradinio  ugdymo programa –  ketverių  metų  ugdymo programa,  vykdoma 1  –  4

klasėse;

3.6. pagrindinio ugdymo programa – šešerių metų (5 – 10 klasės) ugdymo programa, kuri

apima du pagrindinius  ugdymo turinio  koncentruos  – I  dalis  ketverių  metų,  vykdoma 5 – 8

klasėse, ir II dalis – dvejų metų, vykdoma 9 – 10 klasėse;



3.7. vidurinio ugdymo programa – dvejų metų (11 – 12 klasės) ugdymo programa, kurią

sudaro įvairūs privalomi ir pasirenkami bendrojo ugdymo dalykai ir moduliai;

4. Mokyklų vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su šiuo

Aprašu.

II. BENDRIEJI MOKYKLOS KLASIŲ, GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI

5.  Mokykla  komplektuojama pagal  Kelmės  rajono savivaldybės  tarybos arba  jos  įgaliotos

institucijos nustatytą aptarnaujamą teritoriją.

6.  Iki  einamųjų  metų  sausio  1  d.  Švietimo,  kultūros  ir  sporto  skyrius,  atsižvelgdamas  į

mokyklos  atitiktį  higienos  normoms,  vaikų  gimstamumą  bei  Kelmės  savivaldybės  bendrojo

lavinimo  mokyklų  tinklo  pertvarkos  2005 –  2012 metais  bendrąjį  planą,  nustato  maksimalų

klasių komplektų skaičių konkrečiai mokyklai.

7. Mokyklų, grupių, klasių komplektavimas vykdomas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Jeigu

iki  einamųjų  metų  birželio  30  d.  mokykla  galutinai  sukomplektuota,  nutraukiamas  prašymų

priėmimas ir mokykla skelbia priimtųjų sąrašus.

8.  Komplektuojant  grupes,  klases,  laikomasi  Moksleivio  krepšelio  metodikoje  patvirtinto

mokinių skaičiaus grupėje, klasėje.

9. Grupės, klasės komplektuojamos neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu

nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus.

10. Priimant į mokyklą,  nevykdomi egzaminai,  testai  ar  kiti  žinių ir gebėjimų patikrinimo

būdai.

11.  Į  mokyklą  pirmumo  teise  priimamas  asmuo,  gyvenantis  mokyklai  priskirtoje

aptarnaujamoje teritorijoje.

12.  Tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  ir  vaikui  pageidaujant  mokytis  iš  kitos,  mokyklai

nepriskirtos teritorijos, vaikas priimamas tuo atveju, jei joje yra laisvų vietų.

13.  Jei  per  mokslo  metus  į  mokyklą  atvyksta  asmuo,  gyvenantis  jos  aptarnaujamoje

teritorijoje, ir mokykloje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę vadovaujantis Bendrojo

lavinimo,  specialiojo  ugdymo,  profesinio  mokymo mokyklų,  pagalbą  mokiniui,  mokytojui  ir

mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų 6.15

punktu  arba,  mokyklai  informavus,  Švietimo,  kultūros  ir  sporto  skyrius  nukreipia  asmenį  į

artimiausi tą pačią programą vykdančią mokyklą.
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14. Mokinys, nebaigęs pradinio,  pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti  mokslą

priimamas  pateikęs  mokyklos  direktoriui  prašymą  ir  mokymosi  pasiekimų  pažymėjimą  arba

pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

15.  Užsienyje  mokęsis  asmuo,  norintis  tęsti  mokymąsi  pagal  pradinio,  pagrindinio  ar

vidurinio  ugdymo  programą,  priimamas  bendra  tvarka,  o  neturintis  mokymosi  pasiekimų

dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

16. Jei  į  mokyklą jau priimti  visi  jos aptarnaujamoje teritorijoje  gyvenantys asmenys,  o į

likusias  laisvas  vietas  yra  daugiau  prašymų  nei  mokykla  gali  priimti  mokinių,  pirmiausia

priimami:

16.1. vaikai, lankę priešmokyklinio ugdymo grupę šioje mokykloje;

16.2. 1 – 8 klasių mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi

šioje mokykloje;

16.3. 1 – 8 klasių mokiniai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;

16.4. vaikai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programos profilį, pakraipą,

kurių nėra jų aptarnavimo teritorijai priklausančioje mokykloje;

16.5. vaikai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, bet nepateikę prašymų iki

nustatytos datos;

16.6. mokiniai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus;

16.7. pagal prašymo pateikimo registracijos eilę.

III. PRIĖMIMAS MOKYTIS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

17. Mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais

sueina 6 metai, vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikus prašymą ir nustatytos formos vaiko

sveikatos patikrinimo pažymą.

18. Tėvai,  norintys leisti  vaiką į  priešmokyklinio ugdymo grupę nuo 5 metų,  turi  pateikti

prašymą,  vaiko  gimimo  liudijimo  originalą  ir  kopiją,  nustatytos  formos  vaiko  sveikatos

patikrinimo pažymą ir brandumą patvirtinančią rekomendaciją. Jeigu vaikas lankė ikimokyklinio

ugdymo  įstaigą  –  rekomendaciją  išduoda  ikimokyklinio  ugdymo  įstaiga.  Jeigu  vaikas  buvo

ugdomas namuose – brandumo vertinimą atlieka ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar mokyklos, į

kurią ketinama vaiką leisti, priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas. Iškilus neaiškumams dėl

vaiko  įvertinimo,  vaiko  brandumą  nustato  ikimokyklinio  ugdymo  įstaigos  ar  mokyklos

specialiojo ugdymo komisija arba miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.
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IV. PRIĖMIMAS MOKYTIS Į PIRMĄSIAS KLASES

19. Mokytis į pirmąsias klases pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems

kalendoriniais metais sueina 7 metai (tam tikru atveju – jaunesni, jeigu jie yra pakankamai šiai

programai  subrendę).  Tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  pateikia  prašymą,  vaiko  gimimo  liudijimo

originalą ir kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

20.  Tėvai,  norintys  leisti  vaiką  į  pirmąją  klasę  nuo  6  metų,  turi  pateikti  prašymą,  vaiko

gimimo liudijimo originalą ir kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą ir

brandumą mokyklai  patvirtinančią  rekomendaciją.  Jeigu  vaikas  lankė  ikimokyklinio  ugdymo

įstaigą  –  rekomendaciją  išduoda ikimokyklinio  ugdymo įstaiga.  Jeigu  vaikas  buvo  ugdomas

namuose  –  brandumo  mokyklai  vertinimą  atlieka  mokyklos,  į  kurią  ketinama  vaiką  leisti,

priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas.  Iškilus neaiškumams dėl vaiko įvertinimo,  vaiko

brandumą mokyklai  nustato mokyklos specialiojo ugdymo komisija  arba miesto Pedagoginės

psichologinės tarnybos specialistai.

21.  Prašymai  mokytis  priešmokyklinio  ugdymo grupėje  ar  pirmoje  klasėje  priimami  nuo

einamųjų metų sausio 1 d.

22.  Į  mokyklą  pirmumo  teise  priimamas  asmuo,  gyvenantis  tai  mokyklai  priskirtoje

aptarnaujamoje teritorijoje ir iki einamųjų metų birželio 1 d. pateikęs prašymą.

23. Asmuo, neužsiregistravęs iki einamųjų metų birželio 1 d., netenka pirmumo teisės būti

priimtas iš mokyklai priskirtos aptarnaujamos teritorijos ir priimamas vadovaujantis šio Aprašo

16 punktu.

V. PRIĖMIMAS MOKYTIS Į PENKTĄSIAS KLASES

24.  Mokytis  į  penktąsias  klases  pagal  pagrindinio  ugdymo programą  priimami  mokiniai,

pateikę mokyklos direktoriui:

24.1. prašymą, jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje;

24.2.  prašymą ir  išsilavinimo,  mokymosi  pasiekimų  pažymėjimą,  jeigu  mokėsi  kitoje

mokykloje.

25. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, priimamas mokytis pagal adaptuotą

pagrindinio ugdymo programą.
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26.  Į  mokyklą  pirmumo  teise  priimamas  asmuo,  gyvenantis  tai  mokyklai  priskirtoje

aptarnavimo teritorijoje bei iki einamųjų metų birželio 15 d. pateikęs prašymą.

27. Asmuo, neužsiregistravęs iki einamųjų metų birželio 15 d., netenka pirmumo teisės būti

priimtas iš mokyklai priskirtos aptarnaujamos ir priimamas šio Aprašo 16 punktu.

28. Prašymai mokytis į laisvas vietas, esančias penktosiose klasėse, priimami nuo einamųjų

metų birželio 15 dienos.

VI. PRIĖMIMAS MOKYTIS DEVINTĄSIAS KLASES

29.  Mokytis  į  devintąsias  Kražių  gimnazijos  klases  pagal  pagrindinio  ugdymo  II  dalies

ugdymo  programą  priimami  mokiniai,  pateikę  mokyklos  direktoriui  prašymą  ir  mokymosi

pasiekimų pažymėjimą ar nustatytos formos pažymą apie mokymosi pasiekimus.

30. Prašymai mokytis į laisvas vietas, esančias devintosiose klasėse, priimami nuo einamųjų

metų kovo 1 dienos.

VII. PRIĖMIMAS MOKYTIS Į VIENUOLIKTĄSIAS KLASES

31. Mokytis į vienuoliktąsias klases pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai,

pateikę mokyklos direktoriui:

31.1. prašymą, jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje;

31.2.  prašymą ir  pagrindinio  išsilavinimo  ar  mokymosi  pasiekimų  pažymėjimą,  jeigu

mokėsi kitoje mokykloje.

32.  Asmuo,  baigęs  adaptuotą  pagrindinio  ugdymo  programą,  priimamas  mokytis  pagal

adaptuotą vidurinio ugdymo programą.

33. Į vienuoliktąsias klases pirmumo teise priimamas asmuo iki einamųjų metų vasario 10 d.

pareiškę norą mokytis toje pačioje ar priskirtoje vidurinėje mokykloje.

34. nuo einamųjų metų vasario 10 d. iki kovo 1 d., Kražių gimnazijos direktorius interneto

puslapyje skelbia informaciją apie laisvas vietas.

35.  Prašymai  mokytis  į  laisvas  vietas,  esančias  vienuoliktosiose  klasėse,  priimami  nuo

einamųjų metų kovo 1 dienos.
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VIII. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

36. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką

iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nuo 14 metų – gali ir pats vaikas, turintis

vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

37.  Prašymas  ir  kiti  pateikiami  dokumentai  registruojami  gautų  dokumentų  registracijos

žurnale.

38. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio I ar II dalies, vidurinio ugdymo

programą  įforminamas  mokymo  sutartimi.  Mokymo sutartyje  aptariami  mokyklos  ir  asmens

įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą:

38.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas.

Vienas  sutarties  egzempliorius  įteikiamas  prašymą  pateikusiam  asmeniui,  kitas  sutarties

egzempliorius saugomas asmens byloje;

38.2. mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.

39.  Mokymo  sutartis  su  kiekvienu  atvykusiu  nauju  asmeniu  bei  tos  mokyklos  mokiniu,

pradedančiu  mokytis  pagal  aukštesniojo lygmens  ugdymo programą,  sudaroma jo mokymosi

pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

40. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo

asmens byla.

41. Asmenų paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu (-ais).

42. Mokykla ne vėliau kaip per 10 dienų raštu informuoja:

42.1.  kitą  mokyklą  apie  mokslo  metais  atvykusius/išvykusius  mokinius  ir  nurodoma

mokykla, iš kurios/į kurią atvyko/išvyko;

42.2. Švietimo, kultūros ir sporto skyrių apie atvykusius iš kitų šalių mokinius;

42.3.  Vaikų  teisių  apsaugos  skyrių  apie  iš  mokyklos  išvykusius  ir  į  kitą  mokyklą

nenuvykusius mokinius.

IX. INFORMAVIMAS APIE MOKYKLOS KLASIŲ, GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMĄ

43. Mokyklos vadovas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nustatyta forma raštu Švietimo,

kultūros ir sporto skyriui pateikia informaciją:

43.1. apie prognozuojamą klasių ir mokinių skaičių – iki einamųjų metų gruodžio 10 d.;
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43.2.  apie  mokinių,  ketinančių  tęsti  mokymąsi,  gautų naujų prašymų skaičių ir  klasių

skaičių – iki einamųjų metų liepos 5 d.;

43.3. apie mokyklos, grupių, klasių komplektavimo situaciją einamųjų metų rugsėjo 1 d.

– iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.

44. Mokyklos vadovas inicijuoja informacijos apie laisvas vietas grupėse, klasėse skelbimą ir

nuolatinį jos atnaujinimą mokyklos interneto puslapyje.

X. MOKYKLOS KLASIŲ, GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

IR ATSAKOMYBĖ

45. Mokyklos, grupių, klasių komplektavimo vykdymo priežiūrą atlieka Švietimo, kultūros ir

sporto skyrius.

46.  Už  mokyklos,  grupių,  klasių  komplektavimo  vykdymo  pažeidimus  atsako  mokyklos

direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

SUDERINTA

Mokyklos tarybos ..........................

protokoliniu nutarimu Nr. V8-
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