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I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos priimtų į gimnaziją asmenų paskirstymo į 

klases tvarka ir kriterijai nustato priimtų į gimnaziją asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus 

(toliau – Kriterijai), parengtus vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-467 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. 

įsakymo Nr.ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, 

profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

 
 

II SKYRIUS 

PASKIRSTYMO Į KLASES TVARKA IR KRITERIJAI 

 
 

2. Priėmimo į mokyklą komisija sudaro norinčių mokytis I gimnazijos klasėje asmenų suvestines: 

2.1. pagal prašymus mokytis klasėje gabiems mokiniams; 

2.2. pagal mokyklas ir klases, iš kurių mokiniai atvyko; 

3. Į klasę gabiems mokiniams (I a klasė) priimami mokiniai, atitinkantys Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago gimnazijos gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-

140, V skyriaus nuostatas. 

4. Į kitas klases mokiniai paskirstomi pagal šiuos kriterijus: 

4.1. į vieną klasę paskiriami mokiniai, atvykę iš vienos mokyklos ir/ar vienos klasės. 

4.2. į vieną klasę paskiriami mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, kaip antrosios užsienio 

kalbos. 

4.3. į vieną, dvi arba tris klases suskirstomi mokiniai, besimokantys prancūzų kalbos, kaip 

antrosios užsienio kalbos (priklausomai nuo tokių atvykstančių mokinių skaičiaus). 

4.4. visos klasės papildomos mokiniais, atvykusiais iš skirtingų mokyklų, nepatenkantys į klases 

pagal 4.2 ir 4.3 punktus, pagal galimybes laikantis tolygaus paskirstymo pagal lytį. 

5. Priimti į II gimnazijos klasę mokiniai paskiriami į klases užtikrinant antrosios užsienio kalbos 

mokymosi tęstinumą su klase/grupe. 

6. Priimti į III–IV gimnazijos klases mokiniai paskiriami į klases pagal mokinio pasirinktus 

dalykus ar/ir pagal esamą mokinių skaičių klasėse. 



III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Motyvuoti prašymai dėl paskyrimo į kitą klasę nagrinėjami priėmimo komisijoje, o sprendimas 

priimamas balsų dauguma. 

8. Neradus abiem pusėms tinkamo sprendimo dėl mokinio paskyrimo į konkrečią klasę, galutinį 

sprendimą priima gimnazijos direktorius. 

9. Gimnazijos direktorius įsakymu tvirtina į gimnaziją priimtų mokinių klasių sąrašus. 

10. Kriterijai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje www.vanagogimnazija.lt 
 

 

http://www.vanagogimnazija.lt/

