
                                                                  PATVIRTINTA 
                 Viešvilės pagrindinės mokyklos 
                 direktoriaus 2010 m. vasario 9 d.  
                                                                                                       įsakymu Nr. V- 87 
 
 

JURBARKO RAJONO VIEŠVILĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO, 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO BEI PAGRINDINIO  UGDYMO 

KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Jurbarko rajono Viešvilės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
grupių ir pradinio bei pagrindinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 
nustato bendrus reikalavimus mokyklai dėl grupių ir klasių komplektavimo. 

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 
28 d. sprendimu Nr. T2-4 „Dėl Jurbarko rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei 
neformaliojo švietimo grupių ir pradinių, pagrindinių ir vidurinio ugdymo klasių komplektavimo 
tvarkos aprašo“. 

 
II. IKIMOKYKLINIO BEI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR  PRADINIO BEI 

PAGRINDINIO UGDYMO KLASIŲ  KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI 
 

 3. Formuojant grupes ir klases pagal šiame Apraše numatytą minimalų ugdytinių ir mokinių 
skaičių grupėse ir klasėse, skaičiuojamas realus mokinių skaičius (ne sutartiniai, kurie vartojami 
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje bei kituose dokumentuose). 
 4. Gali būti komplektuojamos šios ikimokyklinio ugdymo grupės: 
 4.1. lopšelio (jaunesniųjų vaikų) grupė – jeigu joje ugdoma 10–15 ugdytinių; 
 4.2. darželio (vyresniųjų vaikų) grupė – jeigu joje ugdoma 12–20 ugdytinių; 
 4.3. mišri lopšelio-darželio grupė – jeigu joje ugdoma 12–17 ugdytinių. 

5. Ugdytinių ir mokinių formuojamoje klasėje turi būti ne daugiau kaip: 
5.1. 15, jeigu mokoma pagal pradinio ugdymo programą jungtinėje klasėje, sudarytoje iš dviejų 

ar trijų klasių;  
5.2. 15, jeigu mokoma pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį jungtinėje klasėje, 

sudarytoje iš dviejų klasių; 
5.3. 20, jeigu mokoma pagal priešmokyklinio ugdymo programą; 
5.4.  24, jeigu mokoma pagal pradinio ugdymo programą;  
5.5.  30, jeigu mokoma pagal pagrindinio ugdymo programą. 

 6. Pedagoginės psichologinės tarnybos ar kitų atsakingų už specialųjį ugdymą įstaigų nustatytas 
sutrikusio intelekto, riboto intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir 
padėties, kompleksinių, elgesio ar žymių kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimų mokinys, mokomas 
integruotai bendrojo lavinimo klasėje, prilyginamas 2 tos klasės, kurioje mokosi, mokiniams ir 
atitinkamai mažinamas maksimalus šio Aprašo 5 punkte nustatytas klasės mokinių skaičius. 
 7. Mokykloje priešmokyklinio ugdymo grupė ir klasės komplektuojamos: 
 7.1. priešmokyklinio ugdymo grupė, jeigu ją lankys 5 ir daugiau pagal vienerių metų 
priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų ugdytinių; 
 7.2. I–IV klasės, kai minimalus mokinių skaičius klasėje yra 9 ir šios klasės neįmanoma 
sujungti su kita klase, t.y. visose kitose klasėse yra po 9 ar daugiau mokinių ir įstaiga neviršija pagal 



Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką gaunamos pradinėms klasėms lėšų 
sumos. 
 7.3. V–VIII klasės, jeigu minimalus mokinių skaičius jose yra 10, o V–VIII klasių mokinių 
skaičiaus vidurkis klasėje yra ne mažesnis kaip 15 mokinių ir įstaigai užtenka pagal nustatytą Mokinio 
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką skiriamų lėšų; 
  7.4. IX–X klasės, jeigu jose minimalus mokinių skaičius yra 9, o IX–X klasių mokinių 
skaičiaus vidurkis klasėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių ir įstaigai užtenka pagal nustatytą Mokinio 
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką skiriamų lėšų; 
  7.5. mokykloje nejungiamos su kitomis klasėmis IX ir X klasės, o jeigu nustatoma, kad jose 
ketina mokytis mažiau negu 9 mokiniai, tai Savivaldybės administracija siūlo Savivaldybės tarybai 
priimti sprendimą dėl šių klasių nekomplektavimo arba tai įteisinama nustatant klasių komplektavimo 
kvotas. 

8. Jeigu mokyklai trūksta pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką 
ir savivaldybės paskirtų lėšų, Savivaldybės taryba išimties tvarka gali ne vėliau kaip iki naujų mokslo 
metų pradžios priimti sprendimą dėl maksimalaus priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių ir 
bendrojo lavinimo klasių (jungtinių klasių) mokinių skaičiaus padidinimo 1–2 ugdytiniais ar mokiniais 
nuo naujųjų mokslo metų.  
 9. Mokykla mokslo metų pradžioje, suderinusi su Savivaldybės administracija, išimties 
tvarka gali savarankiškai didinti maksimalų priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių ir bendrojo 
lavinimo klasių mokinių skaičių ne daugiau kaip 2. 
 10. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta ugdytinis ar mokinys, gyvenantis jos 
aptarnaujamoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis gali būti priimamas į priešmokyklinio ugdymo 
grupę ar I–X klasę mokyklos direktoriui priimant sprendimą dėl maksimalaus mokinių skaičiaus 
klasėje viršijimo (ne daugiau kaip 2 ugdytiniais ar mokiniais) arba siunčiamas į artimiausią tą pačią 
programą vykdančią mokyklą. 
 11. Mokinių nukreipimas į klases (grupes) įforminamas direktoriaus įsakymu.  
 12. Mokykla, komplektuodama klases, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais dėl klasių komplektavimo, jei klasių 
komplektavimo specifika nėra reglamentuota šiame Apraše. 
 13. Mokyklos direktorius kasmet rugsėjo, vasario, gegužės mėnesiais pagal Savivaldybės 
administracijos Finansų ir Švietimo skyrių nurodytus terminus ir kriterijus parengia informaciją apie 
esamą ir prognozuojamą grupių ir klasių komplektų bei juose esamų (ar būsimų) ugdytinių ir mokinių 
skaičių.  
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