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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS
VEIKSMŲ 2016–2020 METAIS PLANAS
Eil.
Nr.

Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos
formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos

Pertvarkos būdai

Planuojamos
pertvarkos
laikas

Mokyklos
pavadinimas po
pertvarkos

Mokyklos tipas, vykdomos
formaliojo ir neformaliojo
ugdymo programos po
pertvarkos

Gimnazijos

1.

2.
3.
4.

Gruzdžių gimnazija, vykdanti pradinio,
pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios
dalies, vidurinio ugdymo programas.

–

–

–

–

Turi Bazilionų skyrių, vykdantį vidurinio
ugdymo programą.

–

–

–

–

vykdanti
antrosios

–

–

–

–

pradinio,
antrosios

–

–

–

–

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija,
pagrindinio ugdymo pirmosios ir
dalies, vidurinio ugdymo programas.
Meškuičių gimnazija, vykdanti
pagrindinio ugdymo pirmosios ir
dalies, vidurinio ugdymo programas.
Kužių gimnazija, priešmokyklinio,

pradinio,

2

pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios
dalies, vidurinio ugdymo programas.
Pagrindinės mokyklos

1.

2.

3.

4.

5.

Aukštelkės mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.

Bazilionų
mokykla-daugiafunkcis
centras,
vykdantis ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios ir
antrosios dalies programas, neformaliojo vaikų
ir suaugusių švietimo programas.
Bubių mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.

Dirvonėnų mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas

Drąsučių mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo

2017-09-01

Aukštelkės mokykladaugiafunkcis
centras

Mokykla-daugiafunkcis
centras, vykdantis
ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo
pirmosios dalies programas,
neformaliojo vaikų ir
suaugusių švietimo
programas.

–

–

–

–

–

–

–

–

Vidaus struktūros
pertvarka.
Nekomplektuojamos
9, 10 klasės

Vidaus struktūros
pertvarka.
Nekomplektuojamos
9, 10 klasės

2017-09-01

Dirvonėnų mokykladaugiafunkcis
centras

–

–

–

Mokykla-daugiafunkcis
centras, vykdantis
ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo
pirmosios dalies programas,
neformaliojo vaikų ir
suaugusių švietimo
programas.
–
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

pirmosios ir antrosios dalies programas.
Gilvyčių mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.
Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla,
vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio
ugdymo pirmosios ir antrosios dalies
programas.
Kairių
pagrindinė
mokykla,
vykdanti
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.
Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla,
vykdanti pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.

Kuršėnų
Pavenčių
mokykla,
vykdanti
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio,
pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios
dalies, specialiojo pradinio ir pagrindinio
ugdymo ir socialinių įgūdžių programas.

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla, vykdanti
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.
Naisių mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
Mokykla-daugiafunkcis
centras, vykdantis
ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies,
specialiojo pradinio ir
pagrindinio ugdymo ir
socialinių įgūdžių programas,
neformaliojo vaikų ir
suaugusių švietimo
programas.

Pradeda veiklą Kuršėnų
Pavenčių mokykladaugiafunkcis centras

2017-09-01

Kuršėnų Pavenčių
mokykladaugiafunkcis
centras

–

–

–

–

–

–

–

–
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13.

14.

15.

16.

pirmosios ir antrosios dalies programas.
Pakapės mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.
Raudėnų
mokykla-daugiafunkcis
centras,
vykdantis ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios ir
antrosios dalies programas, neformaliojo vaikų
ir suaugusių švietimo programas.
Šakynos mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.
Šilėnų mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17.

Verbūnų mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.

Vidaus struktūros
pertvarka.
Nekomplektuojamos
9, 10 klasės.

2017-09-01

Verbūnų mokykladaugiafunkcis
centras

Mokykla-daugiafunkcis
centras, vykdantis
ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo
pirmosios dalies programas,
neformaliojo vaikų ir
suaugusių švietimo
programas.

18.

Voveriškių mokykla, vykdanti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
pirmosios ir antrosios dalies programas.

–

–

–

–

–

–

–

Pradinės mokyklos
20.

Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras,
vykdantis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir

–

5

pradinio ugdymo programas, neformaliojo
vaikų ir suaugusių švietimo programas.
____________________________________

