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Šiauliai
1. Tarybos sprendimo projekto parengimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės
privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, savivaldybei pakeliamą kainą
(Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės, 3 punktas).
2. Tarybos sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.
birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo
kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tinklo taisyklės). Tinklo taisyklių 9 punkte minima, kad
„mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, savininkui nusprendus, Mokykla
gali vykdyti priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas, kitas neformaliojo vaikų ar (ir)
suaugusiųjų švietimo programas, turėti mokyklos struktūrinius padalinius, vykdančius neformaliojo
vaikų ir (ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas ir (ar) sudarančius sąlygas vietos
bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ar kitoms paslaugoms teikti, veikiančius toje
pačioje ar kitoje gyvenamojoje vietovėje“.
Tinklo taisyklių 11 punktas numato, jog „pradinės, pagrindinės mokyklos ar progimnazijos
tipo mokyklos, kurioms išlaikyti dėl mažo mokinių skaičiaus nebepakanka lėšų, gali būti
prijungiamos prie kitų Mokyklų, vykdančių atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas, ir
toliau veikti tose pačiose patalpose kaip Mokyklos struktūrinis padalinys.“
Minėto dokumento 23.2. punkte įvardinta, kad progimnazijos tipo bendrojo ugdymo
mokyklos gali formuoti 5–8 klases arba 5–8 ir 1–4 klases. „Progimnazija skirta 11–14 metų
mokiniams mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį arba 7 (6)–14 metų
mokiniams – pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį“.
23.3.2 punkte rašoma, jog „pagrindinio ugdymo tipo mokykla gali būti mokykladaugiafunkcis centras, skirtas 7 (6)–16 metų mokiniams mokytis pagal pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas, 6 (5) metų vaikams – pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaikams iki 6
(5) metų – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Šioje mokykloje vykdomos ir kitos neformaliojo
vaikų švietimo ir (ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos vietos
bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir kitoms paslaugoms teikti“.
Pagal vykdomas ugdymo programas, įvykdžius vidaus struktūros pertvarką, Šiaulių r.
Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla ir Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla taptų
progimnazijomis, o Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras pavadinimo
nekeistų. Dirvonėnų ir Verbūnų mokyklos-daugiafunkciai centrai, dėl mažo mokinių skaičiaus,
taptų struktūriniai padaliniai, atitinkamai Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos bei Kužių gimnazijos.
Mokyklų situacijos analizė pateikiama priede.
3. Patvirtinus šį Tarybos sprendimo projektą numatomos teigiamos pasekmės: Mokyklų
tinklas kuriamas vadovaujantis Švietimo įstatyme nustatytais švietimo sistemos principais.
4. Tarybos sprendimo projekto vertinimas pateiktas antikorupcinio vertinimo pažymoje.
Sprendimas korupcijos apraiškoms sąlygų nesudarys.
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikti poveikio vertinimo
pažymoje.
6. Panaikinamas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T227 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl
Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais

2
bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
7. Siekiant įgyvendinti Tarybos sprendimą reikės papildomai priimti teisės aktus dėl mokyklų
pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo.
8. Sprendimo įgyvendinimui bus reikalingos lėšos Registrų centre įteisinant naujus mokyklų
pavadinimus bei nuostatus.
9. Tarybos sprendimo projektas derintas su Bendrųjų reikalų skyriumi bei Teisės ir personalo
skyriumi ir gautas teigiamas suderinimas.
10. Sprendimo projektą parengė Sandra Valavičiūtė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė, tel. (8 41) 43 99 03, el. p. sandra.valaviciute@siauliuraj.lt
11. Tarybos sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Teisės aktų registre.
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