ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO
NR. T-403 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO
MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022 m. balandžio 26 d. Nr. T-128
Šiauliai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių
rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (toliau
– Aprašas), patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-403
„Dėl Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeisti Aprašo 29 punktą ir išdėstyti jį taip:
„29. Į Bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas,
pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis (toliau – I ir II dalis) pirmumo teise priimami toje
mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys Bendrojo ugdymo mokyklai priskirtoje
aptarnavimo teritorijoje vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Lietuvos higienos
norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“.
Į likusias laisvas mokymosi vietas klasėse / grupėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys
Bendrojo ugdymo mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Pirmumo teise priimami:
29.1. Bendrojo ugdymo mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės);
29.2. asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
29.3. arčiausiai Bendrojo ugdymo mokyklos gyvenantys asmenys.“
2. Pakeisti Aprašo 30 punktą ir išdėstyti jį taip:
„30. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų dėl Bendrojo ugdymo mokyklos aptarnaujamoje
teritorijoje gyvenančių vaikų / mokinių priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio
ugdymo programas, asmeniui siūloma rinktis kitą mokyklos skyrių arba kitą artimiausią Bendrojo ugdymo
mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą ir turinčią laisvų vietų“.
3. Pakeisti Aprašo 45 punktą ir išdėstyti jį taip:
„45. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į Bendrojo ugdymo mokyklas priimami teisės aktų
numatyta tvarka“.
Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras
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