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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 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Tėvai prašymus priimti vaikus į Įstaigų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupes

(toliau – Prašymas) pildo elektroniniu būdu, prisijungę prie interneto svetainės www.registruok.lt

arba juos raštu pateikia Įstaigos vadovui (toliau – Įstaigos duomenų bazės tvarkytojas) arba Šilalės

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojui

pagal Prašymo pateikimo formą (1 priedas). Tėvų Prašymai priimami ir elektronine programa

registruojami nuolat. Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos

karinės agresijos, prašymai dėl vaiko priėmimo registruojami Įstaigoje arba Šilalės rajono

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje“;

1.2. pakeisti Aprašo 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Vykdant vaikų priėmimą arba organizuojant papildomą vaikų priėmimą į atsiradusias

laisvas vietas vaikai priimami, kai vaiko ir vieno iš jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra Šilalės

rajone ir užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos,

atvykusių į Šilalės rajono savivaldybę. Tik įstaigoje esant laisvų vietų gali būti priimami vaikai, kurių

gyvenamoji vieta yra ne Šilalės rajono savivaldybėje. Pagal asmenų prašymus dėl priėmimo į

ikimokyklinio ugdymo grupę yra sudaromi du sąrašai: pagal prašymų pateikimo datą – Bendrasis

sąrašas ir pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis – Pirmumo sąrašas“;

1.3. papildyti Aprašą 13.7 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„13.7. užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės

agresijos, vaikai atvykę į Šilalės rajono savivaldybę.“;

1.4. pakeisti Aprašo 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikai priimami be

eilės vykdant vaikų priėmimą arba organizuojant papildomą vaikų priėmimą į atsiradusias laisvas

vietas:

15.1. kai skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas Šilalės rajono savivaldybės

administracijos vaiko gerovės komisijos nutarimu;

15.2. kai užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės

agresijos, atvykę į Šilalės rajono savivaldybę įsidarbina ir negali prižiūrėti vaikų“;

1.5. papildyti Aprašo 17.2.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„17.2.4. vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 5 metai priimami į įstaigą be eilės“.

Elektroninio dokumento nuorašas



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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