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EUROPINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PERKĖLIMO IŠ KLASĖS Į KLASĘ TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno „Varpo“ gimnazijos (toliau – Gimnazijos) Europinių klasių mokinių perkėlimo 

iš klasės į klasę tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Europinių klasių atrankos kriterijus, 

perkėlimo tvarką, testavimo organizavimą ir įforminimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Gimnazijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, 

rekomendacijomis metodinei veiklai organizuoti. 

3. Aprašas padeda užtikrinti  ugdymo kokybę Gimnazijoje. 

4.  Aprašas aptartas mokytojų tarybos posėdyje 2012-08-30 Nr.1. 

 

II. PRIEŽIŪROS TIKSLAI IR  UŽDAVINIAI 

 

5. Priežiūrą Gimnazijoje vykdo sudaryta darbo grupė, patvirtinta direktorės įsakymu. 

6. Priežiūros tikslas – stebėti, analizuoti ir vertinti Europinių klasių mokinių pažangą tam 

tikrais etapais. 

6.1 Pasibaigus I pusmečiui 

6.2 Pasibaigus II pusmečiui 

7. Išanalizuoti pažangumo ir kokybės ataskaitas ir nustatyti ar mokiniams yra sudarytos 

tinkamos sąlygos ir galimybės siekti geresnių mokymosi rezultatų, ar gerinama mokymosi 

kokybė; 

8. Aptarti rezultatus su mokinio tėvais; 

9. Nepadarius pažangos per nurodytą laikotarpį (vidurkis 8), mokiniui rekomenduoti tolimesnį 

mokymąsi bendrojo lavinimo klasėje. 

10. Mokinio perkėlimą iš klasės į klasę įforminti direktorės įsakymu, kuriame nurodoma data, 

nuo kada mokinys pradeda mokymąsi kitoje klasėje. 

 

III. Atrankos kriterijai priimant į Europines klases  

 
 Baigus 8 klasę, vidurkis metiniame trimestre ne mažiau 8*. 

 Aukšta mokymosi motyvacija; 

 Aktyvus dalyvavimas ir bendradarbiavimas gimnazijos rengiamose pilietinėse akcijose, 

respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose; 

 Sėkmingas atstovavimas gimnazijai sporto, meno, dalykinėse olimpiadose mieste, 

respublikoje (pridedamas 1 balas, jei vidurkis mažesnis nei 8); 

 Domėjimasis Europos šalimis, kultūra, tradicijomis, istorija, t.t. 

 Pasirengimas mokytis 3 užsienio k. (rusų, vokiečių, italų, ispanų, prancūzų); 

 Dalyvauti mokinių mainų programose su užsienio šalimis, pilnai ar dalinai finansuoti 

mobilumo išlaidas. 

 Žinių lygio nustatymo lietuvių kalbos, matematikos ir anglų k. testas (surinkta 75 proc. 

teisingų atsakymų).  

 Testavimo data nustatoma kiekvienais mokslo metais direktorės įsakymo tvarka. 

 



* Besimokantys Europinėje klasėje mokiniai privalo (I ir II pusmetyje) turėti ne mažesnį nei 8 

vidurkį. Esant mažesniam vidurkiui I pusmetį, mokinys kviečiamas pokalbiui dėl mokymosi 

pažangos (sėkmės/ nesėkmės, priežastys).  

Nepadarius pažangos iki mokslo metų pabaigos, pasitarus su mokinio tėvais, rekomenduojama 

mokinį perkelti į paralelę bendrojo lavinimo klasę. 

 Į jo vietą gali pretenduoti ženklią mokymosi pažangą pasiekęs mokinys iš bendrojo lavinimo 

klasės. 

 

Moksleiviams siūlomos naujos veiklos: 

 

 Dalyvavimas ilgalaikiuose tarptautiniuose projektuose (pilnas arba dalinis 

finansavimas) 

 Tarptautiniai konkursai (Vertimų, Kalbos kengūra, Amberstar, kt.) 

 Mainų programos (Comenius individualūs mobilumai), virtualus bendravimas su 

kitų šalių mokiniais. 

 Bendradarbiaujant su Britų taryba, padėti pageidaujantiems mokiniams pasiruošti 

laikyti atitinkamą tarptautinį Kembridžo egzaminą (pvz. YLE, KET, PET, CAE), 

kadangi gimnazijai suteiktas Kembridžo universiteto egzaminų rengimo centro 

statusas. 

 Už mokyklos ribų esančių edukacinių erdvių (muziejų, spektaklių lankymas, 

aptariant akcentuojant Europos tautų kultūrinius ypatumus), informacinės medžiagos 

naudojimas europinių kompetencijų ugdymui 

 Per projektinę veiklą mokykloje ir už jos ribų plečia akiratį apie ES šalis; didėja 

motyvacija mokytis kalbų 

 Sistemingas integruotas dalyko ir anglų kalbos mokymas (pagal sudarytą tvarkaraštį) 

 Dalyvavimas tradicija tampančiuose renginiuose („Europos kalbų diena“, „Pavasario 

diena Europoje“, „Tarptautinė žemės diena“, Tarptautinė Tolerancijos diena, 

Tarptautinė žmogaus teisių diena; Europos egzaminas;) 

 Pagal poreikį europinių kompetencijų fiksavimas „Europos kalbų aplanke“ arba 

„Europos dienoraščio“ naudojimas ugdymo procese. 

 

 

 

 

PRITARTA 

gimnazijos tarybos 

2012 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr.2 ). 

 

 

 

 

 

 

 


