ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 5 D.
SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL PRIĖMIMO Į ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2016 m. balandžio 13 d. Nr. T-108
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 37, 43, 46 ir 47
straipsnių pakeitimo įstatymo 3 ir 5 straipsniais, Zarasų rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Priėmimo į Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą,
patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl
Priėmimo į Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Mokyklų programos, į kurias vykdomas asmenų priėmimas:
5.1. priešmokyklinio ugdymo programa – vienerių metų ugdymo programa
(priešmokyklinio ugdymo grupė);
5.2. pradinio ugdymo programa – ketverių metų ugdymo programa (1-4 klasės);
5.3. pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, kuri apima ketverių metų
pagrindinio ugdymo tarpsnį (5-8 klasės);
5.4. pagrindinio ugdymo programos antroji dalis, kuri apima dvejų metų pagrindinio
ugdymo tarpsnį (9-10 klasės arba gimnazijos I-II klasės);
5.5. vidurinio ugdymo programa – dvejų metų ugdymo programa (gimnazijos III-IV
klasės).“
2. Išdėstyti 8 punktą taip:
„8. Į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas,
pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami ikimokyklinio ar
priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai ir gyvenantys mokyklai priskirtoje
aptarnavimo teritorijoje; mokiniai toje mokykloje baigę priešmokyklinio, pradinio ugdymo
programas ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir toje mokykloje mokytis pageidaujantys
asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir
vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo
teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą ar, jei neįmanoma
patenkinti visų prašymų, atsižvelgiant į turimus mokymosi pasiekimus ir (ar) mokyklos pateiktų
specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus, į priešmokyklinio ugdymo grupę bei
pirmąją klasę priimami atsižvelgiant į individualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai, jei
priešmokyklinis ar pradinis ugdymas jiems ketinamas teikti vienais metais anksčiau.“
3. Išdėstyti 13.1 papunktį taip:
„13.1. mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, pagrindinio
ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalį, mokykloje pagal asmens aptarnavimo teritoriją;“
4. Išdėstyti 13.3 papunktį taip:
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„13.3. mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, pagrindinio
ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalį, rajono Savivaldybės administracijoje (toliau –
Administracija) asmenų iš kitos mokyklos aptarnavimo teritorijos.“
5. Išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Pradedant mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas
mokyklos direktoriui kartu su prašymu pateikiama:
15.1. vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar
asmens tapatybės kortelės) kopija;
15.2. nustatytos formos vaiko sveikatos pažyma;
15.3. vaiko brandumo įvertinimo pažyma, jeigu:
15.3.1. į priešmokyklinio ugdymo grupę mokytis priimamas vaikas, kuriam tais
kalendoriniais metais nesueina šešeri metai;
15.3.2. į pirmą klasę mokytis priimamas vaikas, nelankęs priešmokyklinio ugdymo
grupės arba lankęs mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais
kalendoriniais metais jam nesueina septyneri metai.“
6. Išdėstyti 17 punktą taip:
„17. Progimnazijos, pagrindinės mokyklos ar gimnazijos mokiniai, baigę
priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją ar antrąją
dalį, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens
ugdymo programą toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia tik prašymą.“
7. Išdėstyti 23 punktą taip:
„23. Asmenų prašymai mokytis per mokslo metus pagal bet kurią ugdymo programą
priimami Administracijoje, išskyrus Antazavės vaikų globos namų ugdytinių, kurie pageidauja
mokytis Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje (jų prašymai priimami šioje mokykloje).“
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