KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D.
SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL VAIKŲ CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į KRETINGOS
RAJONO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2011 m. balandžio 28 d. Nr. T2-183
Kretinga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049;
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-445 patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir
savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu (Žin., 2011,
Nr. 33-1566), Kretingos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T221 patvirtinto Vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo 11, 12, 15.2, 15.4, 17, 26.1.2, 26.2.3, 31, 32, 36, 37
punktus ir juos išdėstyti nauja redakcija:
„11. Į Mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – Grupė) priimami
vaikai, gyvenantys Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą),
iš eilės pagal prašymo registravimo datą).
12. Kitos savivaldybės teritorijoje gyvenantis vaikas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą)
priimamas tuo atveju, jei savivaldybės Mokyklose yra laisvų vietų.
15.2. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Kretingos rajono savivaldybėje;
15.4. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
17. Tėvai (globėjai), gavę registruotą laišką arba informaciją elektroniniu paštu, kad jų
vaikas bus priimtas į Grupę, pateikia Mokyklos direktoriui šiuos dokumentus: nustatytos formos
vaiko sveikatos pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, vaiko deklaruotos gyvenamosios
vietos pažymą Kretingos rajono savivaldybėje prireikus - dokumentus, kuriais vadovaujantis
turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į Mokyklą.
26.1.2. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Kretingos rajono savivaldybėje;
26.2.3. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Kretingos rajono savivaldybėje;
31. Tėvai (globėjai) kiekvienais kalendoriniais metais (išskyrus pirmuosius prašymo
pateikimo metus) nuo sausio 1 d. iki kovo 30 d. privalo patvirtinti pateiktą pageidavimą (-us) vaikui
(-ams) lankyti Grupę.
32. Tėvai (globėjai) pateiktą pageidavimą nuo sausio 1 d. iki kovo 30 d. gali patvirtinti
internetu, elektroniniu paštu, telefonu, registruotu laišku ar atvykę į prašymo pateikimo vietą.
36. Mokyklos direktorius, pritarus Mokyklos tarybai, kasmet iki kovo 30 d. pateikia
Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui motyvuotą prašymą dėl Grupių skaičiaus, vaikų
skaičiaus ir jų organizavimo modelių nustatymo mokslo metams, o iki rugsėjo 25 d. patikslina,
nurodydamas kiekvienos komplektuojamos Grupės veiklos organizavimo modelį, vaikų skaičių.
37. Mokyklos ikimokyklinio ugdymo komplektų skaičius, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupių organizavimo modeliai mokslo metams nustatomi Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu iki balandžio 30 d., o patikslinami iki spalio 1 d.“
2. Pakeisti Vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (priedas pridedamas).
Savivaldybės meras
Dalia Martišauskienė
2011-04-28

Juozas Mažeika

Vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo grupes tvarkos aprašo
priedas

(Prašymo priimti vaiką į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ar priešmokyklinio
ugdymo grupę forma)
___________________________________________
(vieno iš tėvų (globėjų) vardas,

__________________________________________
pavardė)
___________________________________________________
( deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Kretingos rajono savivaldybėje)

___________________________________________
(telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

Kretingos .....................................
direktoriui
PRAŠYMAS
20___ m. _______________d.
Kretinga
Prašau priimti mano sūnų (dukterį), globotinį (-ę) __________________________________
(nereikalingus žodžius išbraukti)

________________________________________________________________________________
(vaiko vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Kretingos rajono savivaldybėje, asmens kodas)

nuo 20___ m. m. į _________________________________________________________________
(grupės tipas)

Pažymiu teiginių langelius, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant
mano vaiką į Mokyklos grupę (žymėti √):
 specialiųjų poreikių vaikams;
 vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;
 vaikams iš socialinės rizikos šeimų, gavus Vaiko teisių apsaugos skyriaus
rekomendaciją;
 vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
 vaikams, kurių brolis ir (ar) sesuo lanko tą pačią Mokyklą;
 vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų) yra nustatytas sunkus arba vidutinio
neįgalumo lygis arba ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis;
 vaikams, kurių tėvai (vienas iš tėvų) yra moksleiviai arba studentai ir mokosi
dieniniuose skyriuose;
 kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) )(vienas iš tėvų yra miręs, teismo
pripažintas dingusiu be žinios, tėvystė iš viso nenustatyta);
 vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 Mokyklos darbuotojų vaikams.
Prireikus pateiksiu dokumentus, patvirtinančius mano vaiko pirmumo teisę.
___________
(parašas)

___________________________________________
(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

