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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokinių kėlimo į aukštesnę 

klasę ir ugdymo programos baigimo tvarką. 

2. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo 

programos baigimo tvarkos aprašas parengtas remiantis „Nuosekliojo mokymosi pagal Bendrojo 

lavinimo programas“ tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo redakcija Nr. V-2323). 

 

II SKYRIUS 

KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ 

 

3. Pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos 1–3, 5–9, 11 (gimnazijos – I, III) klasės 

mokinys, turintis visų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. 

4. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų 

įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto mokytojų taryba. 

5. Mokytojų taryba: 

5.1. išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų ir klasės vadovo darbą 

su juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, atsiskaitymo, pakartotinio 

svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą datą (bet ne vėlesnę kaip 

rugpjūčio 31 d.); 

5.2. atsižvelgusi į vieno iš tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės vadovo siūlymą, priima 

nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti programą; 

5.3. leidžia 11-osios klasės mokiniams įsiskolinimą iš ugdymo plano dalyko, kurio programa 

baigiama 11-ojoje klasėje, likviduoti per mokymosi 12-ojoje klasėje laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 

brandos egzaminų pakartotinės sesijos; 

5.4. išsiskyrus mokytojų ir tėvų (globėjų) nuomonėms, priima nutarimą siūlyti mokyklos direktoriui 

išklausyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui informaciją apie dalyko mokytojo ir klasės vadovo 

darbą ir priimti galutinį sprendimą. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS 

 

6. Pradinio ugdymo programos baigiamosios (ketvirtos) klasės mokinys, turintis visų dalykų 

patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo programą, įgijusiu pradinį 

išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

7. Pradinio ugdymo programos baigiamosios (ketvirtos) klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko 

nepatenkinamą metinį įvertinimą po papildomo darbo, paliekamas kartoti ugdymo programos pradinio 

ugdymo programos baigiamojoje klasėje.  



8. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios (dešimtos/II gimnazijos) klasės mokinys, turintis 

patenkinamus visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir teisės aktų nustatyta 

tvarka atlikęs socialinę-pilietinę veiklą, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą ir Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka patikrinus mokymosi pasiekimus, – 

įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir turinčiu teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. 

9. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios (dešimtos/II gimnazijos) klasės mokinys, turintis bent 

vieno dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, teisės aktų nustatyta tvarka neatlikęs socialinės-

pilietinės veiklos,  paliekamas kartoti ugdymo programos pagrindinio ugdymo programos 

baigiamojoje klasėje. Nenorintis kartoti visų tos klasės ugdymo programos dalykų programos gali 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytomis mokymosi formomis mokytis 

tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti. 

10. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios (dvyliktos/IV gimnazijos) klasės mokinys, turintis bent 

vieną nepatenkinamą dalyko metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, nepaliekamas 

kartoti ugdymo programos vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Asmuo gali Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų ugdymo 

programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti. 

11. Kėlimą į aukštesnę klasę, perėjimą prie aukštesnio lygmens ugdymo programos, ugdymo 

programos kartojimą, jos baigimą reglamentuoja Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašas ISAK-556 Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt). 

 

   

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036

