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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, vykdydama Priešmokyklinio

ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013

m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

6 punktą, 7.1 papunktį, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo

organizavimo aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimu

Nr. T1-180 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo

tvirtinimo“, 31.1 papunktį, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti priešmokyklinio ugdymo programą 2022–2023 mokslo metais vykdančių

Šilalės rajono ugdymo įstaigų sąrašą ir pasirinktus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius

(pridedama).

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 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 Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu

Nr. T1-225

PRIEŠMOKYKLINO UGDYMO PROGRAMĄ 2022–2023 MOKSLO METAIS

VYKDANČIŲ ŠILALĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS IR PASIRINKTI

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI

 

Eil.

Nr. Ugdymo įstaiga

Priešmokyklinio

ugdymo grupių

skaičius

Pasirinktas priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo modelis

1. Šilalės r. Laukuvos Norberto 

Vėliaus gimnazija

2  I (grupės veiklos trukmė – 4 val.)

2. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazijos Pajūralio 

skyrius

1 III (jungtinė mišraus amžiaus vaikų

ugdymo grupė – 10,5 val.)

3. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazija

1   I (grupės veiklos trukmė – 4 val.)

4. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo 

Biržiškio gimnazija

1   I (grupės veiklos trukmė – 4 val.)

5. Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazija 

5   I (grupės veiklos trukmė – 4 val.)

5.1. Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazijos Upynos skyrius

1 III (jungtinė mišraus amžiaus vaikų

ugdymo grupė – 10,5 val.)

5.2. Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazijos Obelyno 

daugiafunkcis centras

1 III (jungtinė mišraus amžiaus vaikų

ugdymo grupė – 10,5 val.)

6. Šilalės r. Kvėdarnos darželis 

,,Saulutė“

2 I (grupės veiklos trukmė – 4 val.),

 II (grupės veiklos trukmė – 10 val.)

____________________________
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