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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 30 straipsnio 1
dalimi, įgyvendindama Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir
dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir
išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos
Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir
suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo
patvirtinimo“ 5 punktą, ir atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl užsieniečių, pasitraukusių iš
Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, atvykimo į Šilalės rajono savivaldybę,
Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Steigti išlyginamąsias mobilias grupes (1–4 užsieniečių vaikai) ir (ar) išlyginamąsias
klases (5–15 užsieniečių vaikų) Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje, Šilalės Simono Gaudėšiaus,
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus, Šilalės r.
Laukuvos Norberto Vėliaus ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijose.
2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių, atsižvelgiant į realų
atvykusių užsieniečių vaikų skaičių, nustatyti konkretų išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų
mobiliųjų grupių skaičių Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, nurodytose šio
sprendimo 1 punkte, ir atlikti kitus teisinius veiksmus, susijusius su šių klasių ir (ar) grupių steigimu.
3. 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

Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklų
2 priedas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
DĖL IŠLYGINAMŲJŲ KLASIŲ IR (AR) IŠLYGINAMŲJŲ MOBILIŲ
GRUPIŲ STEIGIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO
MOKYKLOSE
1. Parengto sprendimo projekto tikslai.
Sprendimo projekto tikslas – suteikti Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokykloms galimybę steigti išlyginamąsias klases ir (ar) išlyginamąsias mobiliąsias grupes,
siekiant užtikrinti užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos
karinės agresijos, vaikams užtikrinti kokybišką ugdymą.
2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas
sprendimas.
Tarybos sprendimo projekto rengimą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės
administracija. Pagrindinė priežastis – į Šilalės rajono savivaldybę atvykstantys užsieniečiai,
pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, turintys vaikų, kurie
nemoka lietuvių kalbos. Šiems vaikams gali būti reikalingas pasiruošimas mokytis mokyklose
pagal bendrojo lavinimo programas, užtikrinant sėkmingą integraciją mokykloje.
Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies
1 punktu, 30 straipsnio 1 dalimi, įgyvendinant Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių,
atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo
išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK1800 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti
Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir
išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktą.
3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,
kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
4. Laukiami rezultatai.
Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės
agresijos, vaikams užtikrinamas kokybiškas ugdymas.
5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,
papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.
Teisės aktų keisti nereikia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
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