
  

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA  

  

SPRENDIMAS  

DĖL UTENOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS MOKINIŲ SKAIČIAUS  

KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE,  

MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019-2020 

MOKSLO METAMS NUSTATYMO  

  

2019 m. kovo 28 d. Nr. TS-76  

Utena  

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo 

švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 25.7 papunkčiu, Priėmimo į valstybinę ir 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 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, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19, 20 punktais ir atsižvelgdama į Utenos rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą 

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-127 „Dėl Utenos rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ (2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-75 redakcija), Asmenų priėmimo į Utenos rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas“ (2017 m. balandžio 27 d. 

sprendimo Nr. TS-123, 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-325 redakcijos) 4 punktą, Utenos 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų direktorių raštus dėl būsimų pirmokų, penktokų klasių komplektų ir 

mokinių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2019-

2020 mokslo metais, Utenos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Nustatyti:  

1.1. Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir 

klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių 

ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių 2019-2020 mokslo metams pagal 1, 2, 3 priedus.  

1.2. Mokinių priėmimo į Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklas 2019-2020 mokslo 

metams laiką nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., esant laisvų vietų, mokinius 

priimti visus mokslo metus.  

2.Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės  

interneto svetainėje www.utena.lt. 

                3.Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos  

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

  

Savivaldybės mero pavaduotojas         Vidmantas Valinčius  

http://www.utena.lt/
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