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ŠIAULI Ų „JUVENTOS“  PROGIMNAZIJOS MOKINI Ų 
PASKIRSTYMO Į KLASES KRITERIJAI 

 
1. Į Šiaulių „Juventos“ progimnaziją (toliau – Progimnazija) vaikai priimami vadovaujantis 

priėmimo miesto savivaldybės tarybos patvirtintu į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. 
sprendimo Nr. T-33 redakcija. 

2. Mokinių skyrimą į klases vykdo priėmimo Komisija, mokslo metų eigoje –  
Progimnazijos direktorius/jo įgaliotas asmuo. 

3. Skirstydama mokinius į klases, Komisija vadovaujasi vaiko interesų ir gerovės, 
pirmumo, nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo 
vaiko ar jo tėvų/globėjų rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, 
nešališkumo, skaidrumo principais ir šiuo Aprašu. 

4. Paskirstymo į pirmąsias klases principai: 
4.1. mokiniai į klases priimami pagal pasirinktą programą, gebėjimų atitikimą. 
4.2. į muzikines klases mokiniai priimami, vadovaujantis Specialiųjų gebėjimų patikrinimo 

tvarkos aprašu; 
4.3. pagal galimybes klasėse išlaikoma ne mažesnė, kaip 25 - 30 procentų lytiškumo proporcija; 
4.4. formuojant vieną/dvi muzikines klases, joms suteikiamos a, b, meninės saviraiškos ugdymo 

– c, bendrojo ugdymo/ STEAM klasei – d raidės; 
4.5. pagal galimybes į klases vienodu skaičiumi skiriami: 
4.5.1. mokiniai, jau turintys PPT įvertintus specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP); 
4.5.2. mokiniai, likę kartoti kurso. 
5. Paskirstymo į penktąsias klases principai: 
5.1. mokiniai į penktas klases priimami pagal esamą klasės programą ir laisvų vietų skaičių: 
5.1.1. muzikinėse klasėse gali mokytis mokiniai, lankantys miesto muzikos mokyklas, 

„Dagilėlio” dainavimo mokyklą, lankę muzikos mokyklą 2-3 metus ir pageidaujantys tęsti muzikos 
mokymąsi „Juventos“ progimnazijoje; 

5.1.2. meninės saviraiškos klasėse gali mokytis mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje 
teritorijoje ir pasirinkę meninio ugdymo klasę; 

5.1.3. bendrojo ugdymo/STEAM klasėje gali mokytis mokiniai, gyvenantys mokyklos 
aptarnaujamoje teritorijoje ir pasirinkę bendrojo ugdymo/STEAM klasę. 

6. Mokiniai, atvykę mokytis į 2–4, 6–8 klases ar atvykę metų eigoje skiriami į tas klases, 
kuriose yra laisvų vietų, atsižvelgiant į programą,  antrąją užsienio kalbą, etikos/ tikybos 
pasirinkimus. 

7. Skiriant pirmų klasių mokytojus, 5–8 klasių auklėtojus, rengiamas galimų klasės vadovų 
sąrašas, klasės vadovas skiriamas gavus jo sutikimą. 

8. Mokinių paskirstymas į klases, klasių auklėtojų skyrimas tvirtinamas direktoriaus 
įsakymu. 
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