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AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS
LAIKINŲJŲ/MOBILIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR KLASIŲ DALIJIMO Į
GRUPES TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarka grindžiama
Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymais (2008-08-26, Nr.ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) ir 2011-02-21, Nr.V-269 (Žin.,
2011, Nr. 26-1283) ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo
planais, Brandos egzaminų programomis ir šiuo aprašu (toliau – Aprašas).
II. GRUPIŲ SUDARYMO TIKSLAI
2. Pritaikyti ugdymo tikslus, uždavinius, ugdymo turinį, metodus, mokymosi aplinkas ir
priemones mokinių skirtybėms.
3. Sudaryti galimybes ir palankesnes sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis,
pasirinkti ugdymą bei veiklas, atitinkančias jų poreikius, polinkius, interesus, gebėjimus ir patirtį.
4. Padėti mokiniui mokytis individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, planuoti savo laiką,
ateities siekius bei karjerą.
5. Kompensuoti brendimo, mokymosi tempo netolygumus, atsirandančius mokinių amžiumi
grįstoje vertikalaus skirstymo klasėmis sistemoje.
6. Skatinti mokinio asmenybės brandą, ugdyti mokymosi motyvaciją ir atsakomybę už ugdymo
turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir ugdymo/si rezultatus bei sąmoningai keliamus tikslus.
III. GRUPIŲ SUDARYMO PRINCIPAI
7. Ugdymo turiniui įgyvendinti gali būti klasė dalijama arba sudaromos laikinos/mobilios
grupes dalykams mokyti atsižvelgiant į:
7.1. gimnazijai skirtas mokymo lėšas/mokinio krepšelį;
7.2. mokinių skaičių:
7.2.1. maksimalus mokinių skaičius klasėje ar laikinoje/mobilioje grupėje:
7.2.1.1. 1-4 klasėse – 24;
7.2.1.2. 5-8 ir I-IV gimnazijos klasėse – 30; lietuvių kalbos išplėstinio kurso III-IV klasių
grupėje – 25;
7.2.2. minimalus mokinių skaičius laikinoje/mobilioje grupėje visose ugdymo programose 8
mokiniai;
7.2.3. kai klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, klasė gali būti dalijama į grupes šiems
dalykams mokyti:
7.2.3.1. užsienio kalboms (I ir II):
7.2.3.1.1. skirtingoms kalboms mokyti,
7.2.3.1.2. vienai kalbai mokyti,
7.2.3.1.3. mokymui skirtingais lygiais,
7.2.3.1.4. esant mažiau nei 10 mokinių, jungiamos paralelių klasių grupės,
7.2.3.1.5. nepopuliarioms užsienio (vokiečių, prancūzų ar kaimyninių valstybių ir kt.) kalboms
mokyti gali būti sudaryta grupė, bet ne mažesnė nei 7 mokiniai;

7.2.3.2. informacinėms technologijoms ir technologijoms mokyti minimali grupės sudėtis gali
būti ne mažiau 10 mokinių tik tuo atveju, kai nepakanka darbo vietų ir įrangos kabinetuose
(priklauso nuo kompiuterių skaičiaus) arba skirtingoms programoms mokyti;
7.2.4. kūno kultūros mokymui sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės; esant mažiau
mokinių, jungiamos paralelių ar gretimų klasių mergaičių ir /ar berniukų grupės;
7.2.5. lietuvių kalbai (gimtajai) mokyti daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų (sąrašą
tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras) 1-4 klasėse, kai klasėje yra daugiau
kaip 20 mokinių ir, jei 10 ar daugiau tų klasių mokinių neturi pakankamų gebėjimų komunikuoti
lietuvių kalba;
7.2.6. dorinio ugdymo (tikybos ir etikos 1-IV klasėse; etikos su psichologijos pagrindais III-IV
klasėse) – sudaromos atskiros grupės; jei grupėje yra mažiau nei 7 mokiniai, jungiamos paralelių
ar/ir gretimų klasių grupės;
7.2.7. jei grupėje yra mažiau nei 12 mokinių, jungiamos paralelių ar gretimų klasių grupės;
7.2.8. vidurinio ugdymo programos minimalus galimas laikinos/mobilios grupės mokinių
skaičius – 8ikinu:
7.2.8.1. privalomai pasirenkamųjų (gamtos ir socialinių mokslų, menų, kūno kultūros ir
technologijų),
7.2.8.2. pasirenkamųjų dalykų (informatika/programavimas, teisė, ekonomika, filosofija,
sociologija, vadyba, kitos užsienio kalbos (lotynų, prancūzų, kaimyninių šalių ir pan.) bei kiti
dalykai, neįeinantys į BUP),
7.2.8.3. programoms, integruotoms į neformalųjį švietimą III-IV klasėse: meninei raiškai, kūno
kultūros programoms, skirtoms išplėstinio kurso papildymui;
7.2.9. galimos išimtys tik tais atvejais:
7.2.9.1 grupę sudaro mažiau mokinių nei nurodyta, jei techniškai tai padaryti neįmanoma, bet
ne mažiau kaip 7 mokiniai: vokiečių, prancūzų ar kaimyninių valstybių kalba (I ir II) ir kt;
7.2.9.2. bendrąjį ir išplėstinį kursą pasirinko mažai mokinių (1-4) ir negalima sudaryti atskirų
mobilių grupių – jie mokosi vienoje grupėje;
7.2.9.3. reikia užbaigti vidurinio ugdymo programą (IV klasė);
7.2.9.4. jei nėra galimybių sudaryti mobiliosios grupės, mokiniai mokosi savarankiškai pagal
Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą;
7.3. mokymosi motyvaciją, interesus, poreikius, polinkius, patirtį, karjeros siekius, mokinio ir
gimnazijos galimybes, pageidavimus, tyrimų rezultatus bei mokytojų ir specialistų rekomendacijas:
7.3.1. III-IV klasėse - iš pasirinkusių mokinių:
7.3.1.1. tą patį privalomą ar pasirinktą dalyką, dalyko modulį ir pan.;
7.3.1.2. to paties dalyko kurso ir panašių mokymosi pasiekimų;
7.3.1.2. skirtingus dalyko programos kursus (išplėstinis ir bendrasis);
7.3.1.3. skirtingus užsienio kalbų lygius;
7.3.1.4. dalyko modulį, papildantį pasirinktas valandas;
7.3.1.5. tas pačias ar artimas saviraiškos/neformaliojo švietimo programas;
7.3.2. kitose klasėse – iš pasirinkusių mokinių:
7.3.2.1. tą patį privalomą ar pasirinktą dalyką, ar dalyko modulį;
7.3.2.2. panašių mokymosi pasiekimų (srautas);
7.3.2.3. pagilinto dalykų mokymosi 5-II klasėse (srautas);
7.3.2.4. tas pačias ar artimas saviraiškos/neformaliojo švietimo programas;
IV. GRUPIŲ SUDARYMO PAGRINDAI
8. Laikinos/mobilios grupės sudaromos iš mokinių:
8.1. tos pačios klasės;
8.2. paralelių klasių;
8.3. gretutinių klasių;
8.4. skirtingų klasių ir skirtingo amžiaus – saviraiškos programoms/neformaliajam švietimui;
8.5. skirtingų klasių ir amžiaus mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių – kūno
kultūros ugdymui specialiojoje medicininėje fizinio pajėgumo grupėje;

8.6. laikinų/mobilių grupių (srautų) sudarymo pagrindai:
8.6.1. I-IV klasių mokinių individualūs planai;
8.6.2. motyvuoti mokinių prašymai;
8.6.3. ugdymosi pasiekimai/rezultatai;
8.6.4. tėvų pageidavimai (iki 14 metų);
8.7. grupių sudarymui naudojamos valandos Bendrųjų ugdymo planų lentelėse numatytos:
8.7.1. mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skirtos pamokos;
8.7.2. neformaliojo švietimo valandos.
8.8. mokinių perskirstymas srautais ar priskyrimas grupei nepažeidžia jų priklausymo klasės
bendruomenei ir yra laikinas:
8.8.1. tik tam tikro dalyko, dalyko kurso, lygio ar dalyko modulio pamokoms;
8.8.2. tik tam tikroms užduotims atlikti, projektinei veiklai vykdyti;
8.9. mokinio mokymasis laikinoje grupėje baigiasi:
8.9.1. pasibaigus numatytai projektinei veiklai arba įvykužius užduotis;
8.9.2. pakeitus laikiną/mobilią grupę pagal Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio,
mokėjimo lygio keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus pagal tvarkos aprašą, patvirtintą
gimnazijos direktoriaus;
8.9.3. pasibaigus dalyko ar modulio programai.
V. BAIGIAMOJI DALIS
9. Privalomai pasirenkamuosius, pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius bei
neformaliojo švietimo programas mokiniai renkasi laisvai iš gimnazijos siūlomo sąrašo. Pasirinkti
dalykai mokiniui tampa privalomi, išskyrus neformalųjį švietimą.
10. Laikinų/mobilių grupių skaičių ir klasių dalinimo į grupes galimybes gimnazija aptaria
mokytojų ir gimnazijos taryboje.
11. Atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, gimnazijos tradicijas, turimus specialistus,
mokymo lėšas, mokytojų taryba tvirtina mobilių grupių skaičių mokslo metams.
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