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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų visos

dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės

rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ 1.1 papunkčiu:

1.1. pakeisti Aprašo 13.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.2. vaikai iš šeimų, kuriose bent vienas iš tėvų mokosi bendrojo ugdymo mokykloje,

profesinio mokymo įstaigoje arba studijuoja aukštojoje mokykloje nuolatine forma“;

1.2. pakeisti Aprašo 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.3. vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų“;

1.3. pakeisti Aprašo 13.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.4. Vaikai iš šeimų, kuriose 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų arba iki 24 metų (kai vaikas

mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje arba studijuoja aukštojoje

mokykloje nuolatine forma)“;

1.4. pakeisti Aprašo 13.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.5. vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa“;

1.5. pakeisti Aprašo 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„17.2. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas kasmet iki birželio 1 d. organizuoja

pagrindinį vaikų priėmimą į Įstaigas ateinantiems mokslo metams – suformuoja Priimamų vaikų

sąrašą iš sistemoje gegužės mėn. automatiškai sugeneruotos einamųjų metų vaikų eilės. Priimamų

vaikų sąraše įrašomi vaikai:

17.2.1. vaikai nuo 2 metų iki 5 metų amžiaus (kai jiems tais kalendoriniais metais sueina 2

metai) visose Įstaigose, išskyrus Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, į kurį priimami vaikai nuo

1,5 metų (sueina einamųjų metų rugsėjo 1 d.) iki 5 metų;

17.2.2. kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai Įstaigose, kurios vykdo

priešmokyklinio ugdymo programą; visi priešmokyklinio amžiaus vaikai priimami į Įstaigą be eilės;

17.2.3. esant laisvų vietų į Įstaigą gali būti priimami ir jaunesnio amžiaus vaikai, negu

nurodyta 17.2.1 papunktyje.“;

1.6. pakeisti Aprašo 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Grupes, pagal Priimamų vaikų sąrašą, įsakymu komplektuoja Įstaigos vadovas. Grupės

formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų pagal higienos normose nustatytus

reikalavimus kiekvienais metais iki liepos 1 d.:

18.1. lopšelio grupės vaikams iki 3 metų;

18.2 darželio grupės vaikams nuo 3 metų iki 5 metų (tais kalendoriniais metais sueina 3

metai);
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18.3. priešmokyklinio ugdymo grupės 6 metų amžiaus vaikams (vaikų skaičius grupėje ne

mažesnis negu 10);

18.4. mišrios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams nuo 2 metų iki 6

metų (tais kalendoriniais metais sueina 2 metai ir vaikų skaičius grupėje ne mažesnis negu 10)“.

1.7. pakeisti Aprašo 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

„27. Tėvams pateikus raštišką prašymą vaiko ikimokyklinės grupės lankymas gali būti

atidėtas iki kitų mokslo metų pradžios (rugpjūčio 31 d..)“;

1.8. pakeisti Aprašo 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

„28. Organizuojant papildomą vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo grupes, atsiradus

laisvų vietų, vaikai priimami atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir vaikų amžių (gimimo metai)“;

1.9. pakeisti Aprašo 33.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„33.3.2. vaiko eilės grąžinimo, jei tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia argumentuotą

prašymą“;

1.10. papildyti Aprašą 33.3.5 papunkčiu:

„33.3.5. pageidaujamos lankymo pradžios datos, kuri nurodyta registruojant vaiką sistemoje,

keitimo“.

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda). 

Savivaldybės meras        Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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