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1. Keliamosios (1–3, 5–8) klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų
patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.
2. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius
(papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo
programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokytojų taryba.
3. Mokytojų taryba:
3.1. pasibaigus ugdymo procesui, išanalizavusi mokinio atsilikimo moksle priežastis,
įvertinusi mokytojų ir klasės vadovo darbą su juo per mokslo metus, mokyklos direktoriui siūlo:
kelti į aukštesnę klasę, skirti mokiniui papildomą darbą arba palikti kartoti ugdymo programos;
3.2. mokiniui skirdama papildomą darbą, susitaria dėl galimo pakartotinio svarstymo
dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti ugdymo programos datos (ne vėliau kaip iki
rugpjūčio 31 d.), papildomo darbo atlikimo trukmės, konsultacijų formų ir būdų, jų laiko, mokinio
atsiskaitymo datos, atsižvelgia į mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymą;
3.3. pakartotinai svarsto mokinio mokymosi pasiekimus, jei mokinio papildomas
darbas buvo įvertintas nepatenkinamu įvertinimu arba praėjo nustatytas laikas, kada mokinys turėjo
atsiskaityti (atlikti papildomą darbą). Išklauso mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimą ir
teikia siūlymą mokyklos direktoriui.
3.4. atsižvelgusi į tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą
priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kurso kartoti.
Išsiskyrus mokytojų ir tėvų nuomonėms, galutinį sprendimą priima mokyklos direktorius.
4. Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo mokiniui, jo kėlimo į aukštesnę klasę ar
palikimo kartoti ugdymo programą, atsižvelgęs į Mokytojų tarybos siūlymą, ne vėliau nei paskutinę
einamųjų mokslo metų darbo dieną priima mokyklos direktorius. Sprendimas įforminamas
mokyklos direktoriaus įsakymu. Su įsakymu per tris darbo dienas raštu supažindinami mokinio
tėvai (globėjai, rūpintojai).
5. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigiamosios klasės
mokinys, turintis patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo
plane, metinius įvertinimus, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo
programą.
6. Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno
dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti
ugdymo programos pradinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.
______________________________________

