
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 29 D.

SPRENDIMO NR. T1-113 ,,DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ

TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METAMS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2022 m. kovo    d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

įgyvendindama Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių,

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų,

vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 35.6 papunktį,

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

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams

bendrąjį planą (toliau – Bendrasis planas), patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-113 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos

2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,10.1. Tinklo kūrimo taisyklėse numatyta, kad savivaldybės mokykloje iš visų klasių,

kuriose mokoma pagal pagrindinio ugdymo programą, mažesnis mokinių skaičius už nustatytą

mažiausią mokinių skaičių 8 gali būti tik vienoje klasėje tuo atveju, kai savivaldybės mokyklos

savininkas bendrojo ugdymo mokyklai papildomai skiria mokymo lėšų (išskyrus mokymo lėšas,

skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto) tiek, kiek jų skiriama iš Lietuvos Respublikos

valstybės biudžeto atitinkamai klasei, turinčiai nustatytą mažiausią mokinių skaičių pagal Lietuvos

Respublikos Vyriausybės patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo

tvarkos aprašą.

5 lentelė. Klasių, jungtinių klasių Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

sudarymo kriterijų sąrašas
Eil.

Nr.

Ugdymo

programa

  Didžiausias

mokinių

skaičius

klasėje

Didžiausias

mokinių

skaičius

jungtinėje

klasėje

Mažiausias

mokinių

skaičius

klasėje

Mažiausias

mokinių

skaičius

jungtinėje

klasėje

Pastabos

1. Priešmokyklinio

ugdymo 

programa

20 - 10 - Mišri ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupė

2. Pradinio ugdymo 

programa

24 24 8 8 Jungiamos dvi klasės. 

Rekomenduojama jungti 

gretimas klases.

3. Pagrindinio 

ugdymo 

programos 

pirmoji dalis

30 30 8 -

4. Pagrindinio 

ugdymo 

programos

 antroji dalis

30 - 8 -

Elektroninio dokumento nuorašas
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5. Vidurinio 

ugdymo 

programa

30 - 12 - Rekomenduojamas (nuo 2024-

09-01) mažiausias mokinių 

skaičius III gimnazijos klasėje 

– 21

6. Suaugusiųjų 

pradinio 

ugdymo 

programa

30 30 8 8 Gali būti jungiama tik po dvi 

klases. Rekomenduojama 

jungti gretimas klases.

7. Suaugusiųjų 

pagrindinio 

ugdymo 

programos 

pirmoji dalis

30 30 8 -

8. Suaugusiųjų 

pagrindinio 

ugdymo 

programos 

antroji dalis

30 - 8 -

9. Suaugusiųjų 

vidurinio 

ugdymo 

programa

30 - 12 -

10. Specialioji 

(lavinamoji) 

klasė 

turintiems 

vidutinį, žymų

ar labai žymų 

intelekto 

sutrikimą

10 10 Pagal pradinio ugdymo 

programą gali būti jungiamos

dvi, trys ar keturios klasės. 

Pagal pagrindinio ugdymo 

programą gali būti jungiamos

dvi ar trys klasės. Mokinių, 

ugdomų pagal socialinių 

įgūdžių ugdymo programą, 

gali būti jungiamos dvi ar 

trys klasės.“

1.2. Pakeisti 10.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,10.10. Visos Šilalės rajono savivaldybės mokyklos, vykdančios vidurinio ugdymo

programą (Šilalės Simono Gaudėšiaus, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus, Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo

Biržiškio gimnazijos, Šilalės suaugusiųjų mokykla), yra akredituotos. Atkreiptinas dėmesys, kad

Mokyklų tinklo kūrimo taisyklėse nustatyta, kad gimnazijos tipo mokykloje, vykdančioje akredituotą

vidurinio ugdymo programą, sudaromos ne mažiau kaip dvi III gimnazijos klasės, išskyrus kaimo

gyvenamojoje vietovėje esančias gimnazijas, kai gali būti sudaroma viena III gimnazijos klasė:

10.10.1. iki 2024 m. sausio 1 d. rekomenduojamas mokinių skaičius III gimnazijos klasėje

– 21, mažiausias mokinių skaičius klasėje – 12;

10.10.2. nuo 2024 m. sausio 1 d. mažiausias mokinių skaičius III gimnazijos klasėje – 21

(numatyta neįsigaliojusioje teisės akto redakcijoje).“

1.3. Pakeisti 10.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,10.11. Prognozuojama, kad Šilalės rajono savivaldybės gimnazijos atitiks vidurinio ugdymo

programai keliamus reikalavimus iki 2024 m. sausio 1 d. Įsigaliojus tinklo kūrimo taisyklių redakcijai

nuo 2024 m. sausio 1 d. ir pasitvirtinus mokinių skaičiaus prognozei, miesteliuose esančios

gimnazijos formuos tik po vieną III gimnazijos klasę.

             9 lentelė. Mokinių skaičiaus kitimo prognozė Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose

Klasės 2021 m. 2022 m.** 2023 m. 2024 m. 2025 m.
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Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija

Priešmokyklinė grupė 76 97 61 68 74

1–4 klasės 395
395 327 291 276

5–8 klasės 387 392 455 428 422

Iš viso 858 884 843 787 772

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos mokykla

Priešmokyklinė grupė 2 5 5 3 6

1 klasė 6 6 5 5 3

2 klasė 4 4 6 5 5

3 klasė 8 9 4 6 5

4 klasė 9 9 9 4 6

Iš viso 29 33 29 23 25

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos  Obelyno daugiafunkcis centras*

Priešmokyklinė grupė 11 7 9 6 8

1 klasė 3 3 7 9 6

2 klasė 4 1 3 7 9

3 klasė 11 11 1 3 7

4 klasė 9 9 11 1 3

5 klasė 5 4 - - -

6 klasė 9 7 - - -

7 klasė 5 4 - - -

8 klasė 6 5 - - -

Iš viso 63 51 31 26 33

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

Priešmokyklinė grupė 21 16 18 25 16

1–4 klasės 75 74 82 83 91

5–8 klasės 87 88 76 77 75

I–II gimnazijos klasės 47 44 52 42 35

III gimnazijos klasė 22 18 20 23 23

IV gimnazijos klasė 29 29 23 20 23

Iš viso 281 269 271 270 263

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

1–4 klasės 121 126 133 136 123

5–8 klasės 117 121 118 117 121

I–II gimnazijos klasės 76 71 62 58 64

III gimnazijos klasė 36 28 34 22 31

IV gimnazijos klasė 35 33 32 34 22

Iš viso 383 379 375 373 356

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrius

Priešmokyklinė grupė 5 3 3 2 5

1 klasė 2 1 3 3 2

2 klasė 4 4 1 3 3

3 klasė 9 7 4 1 3

4 klasė 5 5 7 4 1

Iš viso 25 20 18 13 14

Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“

Priešmokyklinė grupė 41 45 32 20 17

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija

Priešmokyklinė grupė 35 29 14 19 14

1–4 klasės 93 98 108 99 97

5–8 klasės 103 101 87 89 93

I–II gimnazijos klasės 48 44 55 52 48

III gimnazijos klasė 19 15 19 31 19
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IV gimnazijos klasė 22 22 25 19 31

Iš viso 320 309 308 309 302

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

Priešmokyklinė grupė 16 16 26 11 20

1–4 klasės 77 70 81 83 76

5–8 klasės 97 98 92 89 77

I–II gimnazijos klasės 52 49 40 52 57

III gimnazijos klasė 18 17 23 14 23

IV gimnazijos klasė 31 32 23 23 14

Iš viso 291 282 285 272 267

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

I–II gimnazijos klasės 197 196 223 220 200

III gimnazijos klasė 104 107 87 86 115

IV gimnazijos klasė 92 91 90 87 86

Iš viso 393 394 400 393 401

PASTABA:

1. Lentelėje raudona spalva pažymėta mokyklose esančių mokinių skaičius, kai kiekvienoje klasėje vidutiniškai

mokysis mažiau mokinių, nei nustatyta Apraše, ir nebus galimybių sudaryti jungtinių klasių (jungiant dvi klases), kuriose

mokysis 8 mokiniai. 

2. Lentelėje mėlyna spalva pažymėtos klasės, kuriose vadovaujantis tinklo kūrimo taisyklėmis, atsiranda

grėsmė dėl 11 klasės formavimo (nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.), nes prognozuojamas mokinių skaičius jose yra mažesnis nei

21.

3. * pažymėtas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Obelyno daugiafunkcis centras, kuris nuo 2021 m.

rugsėjo 1 d. įsteigtas reorganizavus Šilalės r. Obelyno pagrindinę mokyklą.

4. ** mokinių skaičius atitinka 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenis.“

1.4. Pakeisti 10.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,10.12. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyriuje, Šilalės Dariaus ir Girėno

progimnazijos Obelyno daugiafunkciame centre, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos

Pajūralio skyriuje mokinių skaičiaus optimistinė prognozė gali nepasitvirtinti, kadangi dėl jungtinių

klasių formavimo tėvai gali pasirinkti kitas mokyklas, kuriose nėra jungtinių klasių. 

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Obelyno daugiafunkciame centre 2021–2022

mokslo metais vykdoma pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, yra suformuoti 2 jungtiniai

klasių komplektai. Tinklo kūrimo taisyklėse numatyta, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. negali būti

formuojamos jungtinės klasės (žr. į 10.1 papunktį).“

1.5. Pakeisti Bendrojo plano 1 priedą ,,Šilalės rajono savivaldybės mokyklų 2021–2025

metams steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir struktūros pertvarkos planas“ ir jį išdėstyti nauja

redakcija (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį 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 Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras 



                                                                                                    Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

                                                                                                    projektų antikorupcinio

                                                                                                    vertinimo taisyklių

                                                                                                    2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-113 ,,Dėl Šilalės

rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo“

pakeitimo

              1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti pakeitimus Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo

pertvarkos 2021–2025 metams bendrajame plane.

              2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimo

projektą.

Sprendimo projekto rengimą inicijavo Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Nuo 2021 m.

gruodžio 24 d. įsigaliojo nauja Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl

Mokyklų vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, redakcija. 

Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. sausio 31 d. potvarkiu Nr. T3–5 ,,Dėl darbo grupės

sudarymo“ sudaryta darbo grupė, susidedanti iš Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojos Linetos

Dargienės, grupės vadovės, ir narių – Arūno Aleksandravičiaus, Šilalės Dariaus ir Girėno

progimnazijos direktoriaus, Rasos Kuzminskaitės, Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos, Artūro Mikalausko, Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo, Rimos Norvilienės, Šilalės

rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto narės, Loretos

Pociuvienės, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorės, Akvilinos Žąsytienės,

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios

specialistės, buvo įpareigota peržiūrėti Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo

plano 2021–2025 metams (toliau – Planas), patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-113 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos

2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo“, atitiktį pakeistoms Mokyklų, vykdančių formaliojo

švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėms ir pateikti pasiūlymus. Darbo grupės parengtas Plano

projektas su siūlomais pakeitimais Savivaldybės mero 2022 m. kovo 14 d. raštu Nr. T16-46 (2.10. E)

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano

pakeitimo“ buvo pateiktas apsvarstyti mokyklų bendruomenėms. Šilalės Simono Gaudėšiaus

gimnazija 2022 m. kovo 17 d. raštu Nr. SD-38 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo

pertvarkos 2021-2025 metams bendrojo plano pakeitimo“, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazija 2022 m. kovo 17 d. raštu Nr. D2-4.2-53 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo

pertvarkos 2021-2025 metams bendrojo plano pakeitimo“, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija 2022

m. kovo 17 d. raštu Nr. I1-125 (1.10) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos

2021-2025 metams bendrojo plano pakeitimo“, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija 2022

m. kovo 18 d. raštu Nr. S-80 ,,Dėl pateiktos Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos“,

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija 2022 m. kovo 18 d. raštu Nr. S-12-62(1.9) ,,Dėl

Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metams bendrojo plano pakeitimo“,

pastabų, siūlymų ar nepritarimo Plano projektui nepateikė.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

18 straipsnio 1 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis,
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patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ .

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma, mokyklų tinklo pertvarka vyks planingai, pagal patvirtintus kriterijus.

              4. Laukiami rezultatai.

Bus įgyvendinamos valstybės švietimo politikos nuostatos.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti, papildyti

ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.

              Teisės aktų keisti nereikės

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė                                                      A. Žąsytienė



Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo 

pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano

1 priedas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ 2021–2025 METAMS STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO IR

STRUKTŪROS PERTVARKOS PLANAS

I SKYRIUS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, STRUKTŪROS PERTVARKYMO KRITERIJAI

1. Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų atitikimas reorganizavimo, likvidavimo, struktūros pertvarkymo kriterijams

vertinamas atsižvelgiant į Mokinių registre mokyklos fiksuotą mokinių skaičių kiekvienų metų spalio 31 d.

2. Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, struktūros pertvarkymo kriterijai:

2.1. Bendrojo ugdymo mokykla reorganizuojama prijungimo būdu, kai mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičius

mokykloje mažesnis nei 150.

2.2. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga reorganizuojama prijungimo būdu, kai įstaigą lankančių ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų

skaičius įstaigoje mažesnis nei 100.

2.3. Bendrojo ugdymo mokyklos vidaus struktūra pertvarkoma, jeigu:

2.3.1. ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupėje, mišrioje ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje mažiau nei 10 vaikų;

2.3.2. pradinio ugdymo programos klasėje/jungtinėje klasėje mokinių skaičius mažesnis nei 8 mokiniai, jungiamos ne daugiau kaip dvi klasės,

1–4 klasėse mažiau nei 16 mokinių;

2.3.3. pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies klasėje (5–8 klasė) mokinių skaičius mažesnis nei 8 mokiniai, klasės nejungiamos;

2.3.4. pagrindinio ugdymo programos antros dalies kiekvienoje klasėje (9–10 klasė) mokinių skaičius mažesnis nei 8 mokiniai – programos

vykdymas nutraukiamas;

2.3.5. vidurinio ugdymo programos III gimnazijos klasėje mokinių skaičius mažesnis kaip 12;

2.3.6. vidurinio ugdymo programos III gimnazijos klasėje mokinių skaičius mažesnis kaip 21 (nuo 2024 m. sausio 1 d. numatyta neįsigaliojusioje

teisės akto redakcijoje).  

II SKYRIUS

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ 2021–2025 METŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO IR

STRUKTŪROS PERTVARKOS PLANAS
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Eil. 

Nr.

Mokyklos/skyriaus pavadinimas Vykdomos programos Planuojami pokyčiai

1. Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazija

Pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo 

programos
Be struktūrinių pokyčių,

Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programos, individualizuotos pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programos,

socialinių įgūdžių ugdymo programa, skirta 

sutrikusio intelekto mokiniams

Žr. 6 punktą

2. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazija

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio

programos

Be struktūrinių pokyčių,

Vidurinio ugdymo programa Vykdoma stebėsena dėl atitikimo I skyriaus 

2.3.5, 2.3.6 papunkčių nuostatoms

3. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos Be struktūrinių pokyčių

3.1. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrius

Pradinio ugdymo programa, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio  ugdymo programos

Vykdoma stebėsena dėl atitikimo I skyriaus 

2.3.1 ir  2.3.2 papunkčių nuostatoms

4. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus 

gimnazija

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo programos

Be struktūrinių pokyčių

Vidurinio ugdymo programa Vykdoma stebėsena dėl atitikimo I skyriaus 

2.3.5, 2.3.6 papunkčių nuostatoms

5. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio

gimnazija

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo programos
Be struktūrinių pokyčių

Vidurinio ugdymo programa Vykdoma stebėsena dėl atitikimo I skyriaus 

2.3.5, 2.3.6  papunkčių nuostatoms

6. Šilalės suaugusiųjų mokykla Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programos, individualizuotos pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programos,

socialinių įgūdžių ugdymo programa, skirta 

sutrikusio intelekto mokiniams

Vykdoma stebėsena dėl atitikimo I skyriaus 2.1

papunkčio nuostatai. Reorganizuojama 

prijungiant prie Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos
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7. Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazija

Priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio 

ugdymo pirmosios dalies programos

Struktūros pertvarka dėl Obelyno 

daugiafunkcio centro (pagrindinio ugdymo 

programos) pagal 2.3.3 papunktį

7.1. Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazijos Upynos skyrius

Pradinio ugdymo programa, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo programos

Vykdoma stebėsena dėl atitikimo I skyriaus 

2.3.1 ir  2.3.2 papunkčių nuostatoms.

7.2. Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazijos Obelyno daugiafunkcis 

centras 

Pradinio ugdymo programa, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo programos nuo 2022-09-01

Vykdoma stebėsena dėl atitikimo I skyriaus 

2.3.1 ir  2.3.2 papunkčių nuostatoms.

8. Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ Ikimokyklinio ugdymo programa Be struktūrinių pokyčių

9. Šilalės r. Kvėdarnos darželis 

„Saulutė“

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir ugdymo 

programos

Be struktūrinių pokyčių

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3. Kiekvienos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos reorganizavimas, likvidavimas ar struktūros pertvarka tvirtinama atskiru Šilalės rajono

savivaldybės tarybos sprendimu. 

4. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisėms aktams, bendrojo ugdymo mokyklos reorganizacija, vidaus struktūros pertvarka gali būti vykdoma

ir atskiru Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________________
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