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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, vykdydama Vaiko ugdymo ir

ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-2306 „Dėl vaiko ugdymo ir

ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašą,

patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-180 „Dėl

Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo tvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,5.1. pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos

sueina 5 metai, tėvų (globėjų) sprendimu gali būti pradedamas teikti vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui

tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;“

1.2. Pakeisti 5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,5.2. tėvų (globėjų) sprendimu gali būti ankstinamas ir, Švietimo, mokslo ir sporto ministro

nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius bei pažangą, teikiamas vaikui, kuriam

tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 dienos;“

1.3. Pakeisti 5.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,5.3. jei tėvų (globėjų) sprendimu ankstinamas, dėl vaiko įvertinimo tėvai (globėjai) į Šilalės

švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba) kreipiasi ne vėliau, kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai.

Tarnyba ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. pateikia tėvams (globėjams) išvadą-rekomendaciją dėl

vaiko ugdymo.“

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 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.
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