
W
UKMERGES RAJON0 sAvlvAr,oynt s

TARYBA

SPRENDIMAS
nEl vamq rRTEMIMo I UKMERGES na.rono savIvALDyBES ucDyMo ISTATcU

TKIMoKyKLINES n rmpSnnoKyKLINEs cRUpES TvARKos arnaSo
PAKEITIMO

2016 m. sausio 28 d. Nr. 7-16
Ukmerge

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo Nr. I-1489 2,7,8,24,27,36,
37,43,46 ir 47 straipsniq pakeitimo istatymo I straipsniu, Lietuvos Resputlikos vietos savivaldos
istatymo 18 straipsnio t dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20tl-07-20
isalrymu Nr.V-1369 patvirtintu Priemimo i valstybinE ir savivaldybes bendrojo ugdymo mokykl4,
profesinio mokymo istaig4 bendrqjq kriterijq s4ra5u, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 201I-17-28 isakymu V-2548 ,,Ddl Svietimo ir mokslo rninistro 2004 m. birielio 25 d.
isakymo Nr. ISAK-1019 ,,Del priemimo i valstybinE ir savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq,
profesinio mokymo istaigq bendrqiq kriterijq sqraSo patvirtinimo" pakeitimo", Ukmerg€s rajono
savivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a:

Pakeisti Ukmerges rajono savivaldybes tarybos 2014 rn. spalio 30 d. sprendimu Nr. 7-256
patvirtinto Vaikq priemimo i Ukmerges rajono savivaldybes ugdymo istaigq ikimokyklines ir
prie5mokyklines grupes tvarkos apra54:

l. 11 punkt4 i3destyti taip:
,,11. Grupes komplektuojamos teises aktq nustatyta tvarka pagal vaikq amZiq ir

poreikius kasmet iki kovo 1 d. (tikslinamos iki rugs€jo 1 d.), ikimokyklinio ugdymo grupes, esant
laisvq vietq, papildomos per mokslo metus.".

2. l7 punkt4 iSdestyti taip:
,, I 7. Pirmumo teisE suteikiandios prieZastys :
17.1. Seimos faktind gyvenamoji vieta.Ukmerges rajono savivaldybes mokyklq,

vykdandiq ikimokyklinio ir prie5rnokyklinio ugdymo programas aptarnaujamoje teritorijoje
(2 priedas);

17.2. privalomas prieSmokyklinis ugdymas, savivaldybes nustatyta tvarka vaikui
skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

17.3. teises aktq nustatyta tvarka vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina
7 metai ir kuriam reikalinga nuolatine kvalifikuotrl specialistq pagalba, skiriamas sveikat4
tausojantis reZimas;

17.4. mokykl4 jau lanko kiti tos padios Seimos vaikai.'..
3. 28 punkt4 iSdestlti taip:
,,28. Vaikq, priimamq i rnokyklas, s4raSus sudaro direktorius iki einamqjq metq kovo 1

dienos (tikslina iki rugsejo 1 d.). Jei ugdymo lstaigoje yra laisvq vietq, ikimokyklinio amZiaus vaikq
s4ra3ai gali bflti pildomi nuolat.".

4. 29 punkt4 i5destyti taip:

skelbiami IS ,,Vaikq
i mokyklas nuo einamqiq metq rugsejo I d., sqraSai
rajono savivaldybes ugdymo istaigq ikimokyklines ir

prieBmokyklines

Savivaldybes

vasario 28 d.*
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