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VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJOS
KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO IR KLASIŲ VADOVŲ SKYRIMO TVARKA
1. Mokinių skyrimą į klases vykdo Priėmimo komisija, mokslo metų eigoje mokyklos
direktorius.
2. Skirstydama mokinius į klases, Priėmimo 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.
3. Skyrimo į pirmąsias ir penktąsias klases principai:
3.1. pagal galimybes skiriamas vienodas mokinių skaičius klasėje;
3.2. proporcingai padalinamas etiką/ tikybą pasirinkusių mokinių skaičius klasėje;
3.3. proporcingai padalinami berniukai ir mergaitės;
3.4. vienodu skaičiumi skiriami mokiniai dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių;
4. Skirstant mokinius į klases, Priėmimo komisija pagal galimybes atkreipia dėmesį į tėvų
prašymus:
4.1. dėl brolių/ seserų mokymosi kartu/atskirai;
4.2. dėl išlaikymo/ neišlaikymo priešmokyklinės grupės kolektyvo vienoje klasėje.
5. Norinčių pereiti iš vienos paralelinės klasės į kitą prašymai svarstomi individualiai,
aiškinantis klasės keitimo priežastis su mokiniu, jo tėvais/globėjais, klasės vadovu, pagalbos
skyriaus specialistais (jei paralelinėje klasėje yra laisvų vietų), kad būtų užtikrintas sėkmingas
ugdymas.
6. Mokiniai, kurie norėtų mokytis 2–4 ir 6–8 klasėse ar atvykę mokslo metų eigoje, skiriami į
tas klases, kur yra mažiausias mokinių skaičius ir atsižvelgiant į dorinio ugdymo ir II-ąją
užsienio kalbos pasirinkimą.
KLASIŲ VADOVŲ SKYRIMO TVARKA
7. Pirmų klasių vadovais yra skiriami pradinių klasių mokytojai, kurie einamaisiais
kalendoriniais metais išleidžia ketvirtas klases.
8. Būsimųjų pirmų klasių vadovams priskiriamos klasės su tokiomis raidėmis, kokios buvo
priskirtos jų buvusioms ketvirtoms klasėms (buvęs 4a klasės vadovas tampa 1a klasės vadovu
ir t. t.).
9. Pirmumo teisę būti paskirti naujai suformuotų penktų klasių vadovais turi mokytojai:
9.1. kurie yra pateikę prašymą (raštu);
9.2. kurių prašymas (raštu) nebuvo patenkintas praėjusiais kalendoriniais metais;
9.3. kurių pedagoginio darbo valandos (pedagoginis darbo krūvis) yra mažesnės už kitų
pretendentų į klasių vadovus (būsimasis klasių vadovas turi dirbti ne mažiau 0,75 etato);

9.4. kurie tais kalendoriniais metais nebuvo baigiamųjų aštuntų klasių vadovais
(rekomenduojama buvusiems aštuntų klasių vadovams bent vienerius kalendorinius metus
padaryti pertrauką klasės vadovo veikloje);
10. Mokytojas, siekiantis dirbti klasės vadovu, turi atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo
įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
11. Mokytojas, siekiantis dirbti klasės vadovu, turi atitikti šiuos kriterijus:
11.1. negali turėti galiojančių drausminių nuobaudų;
11.2. privalo laikytis pedagoginės etikos normų;
11.3. turėti mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pasitikėjimą;
11.4. būti pasirengęs psichologiškai;
11.5. gebėti planuoti ir organizuoti klasės veiklą;
11.6. turėti bendravimo, bendradarbiavimo, socialines, iniciatyvumo, kūrybingumo ir kitas
būtinas kompetencijas.
12. Siekiant paskirti pirmų, penktų klasių vadovus direktoriaus įsakymu yra sudaroma darbo
grupė pretendentų atrankai atlikti, kurioje yra progimnazijos:
12.1. direktorius;
12.2. direktoriaus pavaduotojai ugdymui;
12.3. Metodinės tarybos atstovai;
12.4. Darbo tarybos atstovas.
13. Nesant pateiktų prašymų (raštu) dėl pageidavimo tapti klasės vadovu, 9 punkte minima
darbo grupė gali žodžiu siūlyti mokytojui tapti klasės vadovu. Sutikimu yra laikomas mokytojo
sutikimas žodžiu.
14. Klasės vadovui išvykus, susirgus, atostogaujant (arba įvykus kitam nenumatytam atvejui)
gali būti skiriamas naujas laikinas (arba pastovus) klasės vadovas.
15. Klasių vadovai yra skiriami progimnazijos direktoriaus įsakymu.

