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SPRENDIMAS 

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. 

SPRENDIMO NR. TS-493 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

  

2020 m. gegužės 28 d.  Nr. TS-204 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 

1 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo 

įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 

patvirtinimo“, 3 punktu, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :   

Pakeisti Mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. 

sprendimu Nr. TS-493 „Dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. Pakeisti Aprašo 22 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„22. Šio Aprašo 5 punkte nurodytų mokinių ir į gimnazijų I–IV klases mokinių 

prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki balandžio 30 d. Prašymai ir kiti 

dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta gaunamų 

dokumentų registravimo tvarka“. 

2. Pakeisti Aprašo 23 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„23. Tarybai iki einamųjų metų gegužės 31 d. nustačius mokinių skaičių kiekvienos 

klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių, priimami prašymai į 

mokyklose esančias laisvas vietas“. 

3. Pakeisti Aprašo 53.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
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„53.1. mokyklos direktorius iki einamųjų metų balandžio 30 d. Savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus nustatyta forma raštu pateikia, o iki liepos 

1 d. patikslina informaciją apie prognozuojamą mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir 

klasių skaičių kiekviename sraute, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių  ir vaikų skaičių 

grupėse“. 

4. Pakeisti Aprašo 53.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„53.3. Taryba mokyklų klasių skaičių sraute ir jose esančių mokinių skaičių, 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių grupėse nustato iki einamųjų metų gegužės  

31 d., patikslina iki rugsėjo 1 d. Nustatant klasių skaičių, atsižvelgiama į pageidaujančių 

mokytis mokyklos aptarnavimo teritorijos vaikų skaičių, mokyklos pastatų ir patalpų atitiktį 

higienos normoms“. 

5. Pakeisti Aprašo 53.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„53.4. jeigu iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis mokykloje 

skaičius yra didesnis nei Tarybos nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių, priešmokyklinio 

ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrąją pamainą ir nepažeidžiant 

higienos normų, Tarybos sprendimu didinamas, mokyklos direktoriui iki rugpjūčio 1 d. 

pateikus motyvuotą prašymą Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui 

dėl leidimo komplektuoti daugiau klasių“. 

6. Pakeisti Aprašo priedo 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.3. Ringaudų pradinės mokyklos – Ringaudų seniūnijos Armaniškių, Bajorų, 

Čebeliškės, Karkiškių, Miriniškių, Ringaudų, Tabariškių kaimai, Mitkūnų kaimo dalis nuo 

Ringaudų kaimo ribos iki Juragių gatvės imtinai, Akademijos miestelio dalis, nepriskirta 

Akademijos mokyklai-darželiui „Gilė“. 

7. Pakeisti Aprašo priedo 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.4. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ – Akademijos miestelio dalis (Dobiliukų 

takas, Jaunimo g., Klevų takas, Lelijų takas, Miško g., Mokyklos g., Obelų al., Pamiškės takas, 

Parko g., Pilėnų g., Rožių takas, Sodų g., Studentų g., Šakių pl., Tako g., Tujų al., 

Universiteto g., Vėžpievio g., Via Baltikos kelias, Vyšnių takas), Ringaudų seniūnijos 

Kazliškių, Noreikiškių, Sakalų kaimai.“ 

 

 

Savivaldybės meras        Valerijus Makūnas 

 

  
 


