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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2021 m.

d. Nr. TSKazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, 16
straipsnio 4 dalimi,18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir
6 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019
patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo
įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-11-30 sprendimą Nr.
TS-279 „Dėl Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas)arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2021 m.
d. sprendimu
Nr. TSPRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas)
reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo programas Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė)
mokyklose (toliau tekste – Mokykla), kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Mokyklų paskirtį, programas, į kurias vykdomas asmenų
priėmimas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į Mokyklą priimami asmenys,
prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, prašymų registravimo, asmenų
priėmimo per mokslo metus tvarką, priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į grupes/klases tvarką ir
kriterijus.
2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo
programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
įsakymu patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio
mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu ir kt.
3. Mokyklos kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 20 d. pateikia Savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui preliminarų kitų mokslo metų mokinių, ugdomų
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir mokinių, ugdomų pagal bendrojo
ugdymo programas, skaičių kiekviename sraute, o iki rugpjūčio 1 d. patikslina mokinių, ugdomų
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir mokinių, ugdomų pagal bendrojo
ugdymo programas, skaičių kiekviename sraute.
4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Savivaldybės taryba Mokykloms
(atskirai – jų skyriams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato: mokinių, ugdomų
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio programas, skaičių, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
grupių (toliau tekste – Ugdymo grupės) skaičių, mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo
programas, skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute. Jei sudaro jungtines
klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių
skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute,
mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir Ugdymo
grupių skaičių patikslina.
4.1. jei iš tai Mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis Mokykloje skaičius
yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir (ar) Ugdymo grupių skaičius,
neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, didinamas;
4.2. jei Mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar)
Ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) Ugdymo grupių skaičius mažinamas.
5. Mokykloms, skirtoms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, klasių skaičius
ir suaugusiųjų klasių skaičius Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti pagal poreikį tikslinamas
keletą kartų per mokslo metus.
6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose
teisės aktuose vartojamas sąvokas.
7. Priėmimą mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
programas vykdo Mokyklos direktorius ir priėmimo komisija, kurios sudėtį ir jos darbo reglamentą
tvirtina Mokyklos direktorius.

2

8. Aktualiems, Apraše nenumatytiems, atvejams nagrinėti sudaroma Mokinių priėmimo į
Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija. Komisijos sudėtį ir
jos darbo reglamentą tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.
II SKYRIUS
MOKYKLŲ PASKIRTIS
9. Mokyklų paskirtys:
9.1. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija – gimnazijos tipo gimnazija;
9.2. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių
vaikams;
9.3. Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla – pagrindinės mokyklos tipo
pagrindinė mokykla;
9.4. Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinė mokykla – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė
mokykla;
9.5. Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinė mokykla – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė
mokykla;
9.6. Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinė mokykla – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė
mokykla;
9.7. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis – pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis;
9.8. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio Ąžuolų Būdos universalus daugiafunkcis centras
– pradinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras;
9.9. Kazlų Rūdos pradinė mokykla – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla;
9.10. Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla,
intelekto sutrikimą turintiems mokiniams;
9.11. Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga
lopšelis-darželis.
III SKYRIUS
PROGRAMOS, Į KURIAS VYKDOMAS ASMENŲ PRIĖMIMAS
10. Asmenų priėmimas mokytis vykdomas:
10.1. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje – pagal pagrindinio ugdymo programos
antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;
10.2. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje – pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio
ugdymo, pradinio ugdymo, suaugusiųjų pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, suaugusiųjų
pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, suaugusiųjų vidurinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo
programas;
10.3. Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje – pagal pagrindinio ugdymo ir
individualizuoto ugdymo programas;
10.4. Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinėje mokykloje – pagal ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo
programas;
10.5. Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinėje mokykloje – pagal ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo
programas;
10.6. Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinėje mokykloje – pagal ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo
programas;
10.7. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje – pagal ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;
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10.8. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio Ąžuolų Būdos universaliajame
daugiafunkciame centre – pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo
ir individualizuoto ugdymo programas;
10.9. Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje – pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio
ugdymo, pradinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;
10.10. Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykloje – pagal priešmokyklinio ugdymo individualizuotą,
pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą ir socialinių įgūdžių
ugdymo programas;
10.11. Kazlų Rūdos vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ – pagal ikimokyklinio ugdymo
programą.
IV SKYRIUS
PRIĖMIMO Į MOKYKLAS KRITERIJAI
11. Asmenys į Mokyklas priimami:
11.1. ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami nuo vienerių metų iki jiems
pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas;
11.2. ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą – vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu;
11.3. mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo
programas tvarkos aprašu.
12. Priėmimo į Mokyklas kriterijai:
12.1. ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami vaikai:
12.1.1. pirmumo teise, kurių bent vienas iš Tėvų registruotas Savivaldybės teritorijoje:
12.1.1.1. kuriems Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas
privalomas ikimokyklinis ugdymas,
12.1.1.2. dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
12.1.2. į likusias laisvas vietas gali būti priimami vaikai, kurių Tėvai neregistruoti Savivaldybės
teritorijoje. Pirmumo teise priimami vaikai:
12.1.2.1. dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,
12.1.2.2. Mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės);
12.3. ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, mokytis pradinio ugdymo programą,
pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje Mokykloje
mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias
laisvas vietas Ugdymo grupėse/klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys Mokyklos
aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys
specialiųjų ugdymosi poreikių, Mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys
(įseserės), ir arčiausiai Mokyklos gyvenantys asmenys;
12.4. Mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į Mokyklą
pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą,
baigę joje pagrindinio ugdymo programą ir įgiję pagrindinį išsilavinimą. Jei norinčiųjų yra daugiau
nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys Kazlų Rūdos savivaldybės
teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis
pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir
mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius
įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi
pasiekimų vertinimus);
12.5. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami
į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias Mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas
ir jas pritaikančias šiems mokiniams;
12.6. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių, priimami į Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklą, kuriems nustatyta:
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12.6.1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas,
12.6.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar
nepatikslintas intelekto sutrikimas,
12.6.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai
(prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų
sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas).
13. Į Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklą priimami asmenys, gyvenantys Kazlų Rūdos
savivaldybės teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijose, atitinkantys Aprašo 12.6 punkte nustatytus
kriterijus ir pateikę Apraše nurodytus dokumentus ir šiuos dokumentus:
13.1. pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl
nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
13.2. jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų, pedagoginės psichologinės tarnybos (ar
švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių, gydytojo vaikų psichiatro įvertinimą, rekomendaciją, Tėvams sutikus;
14. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į Mokyklą priimami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos
piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo
išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu.
15. Suaugęs asmuo gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų
pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip
pat gali 16–17 metų jaunuolis, pageidaujantis tęsti nutrauktą mokslą ir darbą.
V SKYRIUS
MOKINIŲ PRIĖMIMAS PER MOKSLO METUS
16. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas ugdytis pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ar mokytis bendrojo ugdymo programas.
17. Jei per mokslo metus į Mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje,
ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas mokytis vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo
taisyklėmis arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią Mokyklą.
VI SKYRIUS
PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS
18. Prašymai ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar mokytis pagal bendrojo
ugdymo programas teikiami nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 30 d.
19. Asmuo, pageidaujantis:
19.1. ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą, pateikia prašymą:
19.1.1. elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo
įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje (toliau tekste –
Sistema), kurios prisijungimo nuoroda yra Savivaldybės interneto svetainės www.kazluruda.lt
rubrikoje Elektroninės paslaugos „Elektroninė priėmimo į darželius sistema“,
19.1.2. raštu Mokyklos, kurią pageidauja lankyti, direktoriui (prašymą už vaiką iki 14 metų
teikia vienas iš Tėvų, gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro
patvirtintą šio dokumento kopiją, leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos
piliečius);
19.2. mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, Mokyklos direktoriui pateikia prašymą, taip
pat mokiniui norint tęsti mokymąsi toje pačioje Mokykloje pagal aukštesnę ugdymo programą,
Mokyklos direktoriui teikia prašymą (prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš Tėvų, nuo 14 iki
18 metų – vaikas turintis vieno iš Tėvų raštišką sutikimą), gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją, leidimą gyventi Lietuvoje
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(išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius), vaiko įgytą išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi
pasiekimų pažymėjimą (netaikytina pradėsiantiems mokytis pagal pirmoje klasėje);
19.3 jei prašymų ugdytis/mokytis Mokykloje pagal atitinkamas ugdymo programas yra
daugiau nei vietų, Mokyklos priėmimo komisija turi teisę prašyti papildomai pateikti per jos nustatytą
terminą pažymą apie vieno iš Tėvų ir paties vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą ir kitus dokumentus,
patvirtinančius pirmumo kriterijus.
20. Kartu su prašymu mokytis Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykloje teikiama pedagoginės
psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažyma dėl nustatytų didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių ir gydytojo vaikų psichiatro įvertinimas ir rekomendacija, Tėvams
sutikus.
21. Prašymas ir kiti dokumentai gali būti teikiami per informacinę sistemą, asmeniškai,
elektroniniu paštu arba registruotu laišku ir Mokykloje yra registruojami eilės tvarka vadovaujantis
Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
VII SKYRIUS
PRIĖMIMO VYKDYMAS
22. Asmenų priėmimą į Mokyklą ir paskirstymą į grupes/klases pagal Mokyklos direktoriaus
patvirtintus paskirstymo į grupes/klases kriterijus organizuoja ir vykdo Mokyklos direktorius ir
Mokinių priėmimo komisija.
23. Vaikų, priimamų į ikimokyklinio ugdymo ar priešmokyklinio ugdymo grupes,
preliminarius sąrašus sudaro Mokyklos direktorius iki einamųjų metų liepos 1 d. Jei Ugdymo grupėse
yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti pildomi nuolat.
24. Asmenų priėmimas ugdytis/mokytis į Mokyklas įforminamas sutartimi.
25. Sutartis pagal ugdymo programą sudaroma iki pirmos asmens ugdymosi/mokymosi
dienos.
26. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo
Mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo.
27. Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. Vienas sutarties
egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka Mokykloje.
28. Sudarius sutartį, asmuo įregistruojamas Mokinių registre, nurodoma pirmoji asmens
mokymosi diena.
29. Asmenų paskirstymas į grupes/klases įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Mokyklų direktoriai atsako už šio Aprašo įgyvendinimą.
31. Šio Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
32. Aprašas keičiamas, pildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybos sprendimu.

____________________________

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 628 / 95 276, el. p. svietimas@kazluruda.lt
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2021-03-19
Kazlų Rūda
1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.
Sprendimo projektas parengtas įgyvendinant Vyriausybės atstovo įstaigos Vyriausybės
atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse 2021-03-09 teikimą Nr.22-TR2-22(5.2E) „Dėl Priėmimo į
Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-279, pakeitimo“.
Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas
tvarkos aprašą.
2. Galimos pasekmės.
Nenumatyta.
3. Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą.
Nėra.
4. Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti.
Nereikės.
5. Antikorupcinis vertinimas.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

Skyriaus vedėja

Beta Zaveckienė

VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS
VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRITYSE
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 261 73 66, faks. (8 5) 261 73 66, el. p. info@vaistaiga.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305205389.
Atstovo duomenys: L. Sapiegos g. 4, LT-42251Kaunas, tel. (8 37) 42 60 04 el. p. kaunas@vaistaiga.lt,
______________________________________________________________________________________________________

Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybai

2021-03Į

Nr.
Nr.

Kopija
Kazlų Rūdos savivaldybės
merui Mantui Varaškai

TEIKIMAS
DĖL PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO,
PATVIRTINTO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 30 D.
SPRENDIMU NR. TS-279, PAKEITIMO
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-279 „Dėl
priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas)
1 punktu patvirtino Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašą (toliau –
Aprašas).
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka
patikrinus Aprašo teisėtumą, nustatyta, kad teisės aktas neatitinka šių teisės aktų nuostatų:
1.
Aprašo 11 punktas, kuriame nurodyta, kad „11. Vaikai į Mokyklas priimami <...>“,
neatitinka asmens, pretenduojančio mokytis Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose sąvokos ta
apimtimi, kad į šią sąvoką nepatenka asmenys, vyresni nei 18 metų. Pagal Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje nurodytą mokinio sąvokos išaiškinimą „Mokinys- asmuo,
kuris mokosi.“ Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnyje
reglamentuota vaiko sąvoka, nurodant, kad „Vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus
atvejus, kai įstatymai numato kitaip.“
Be to, Aprašo 11 punktas prieštarauja ir paties Aprašo 1 punkto nuostatoms, kur nurodyta,
kad „1. Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas)
reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo programas Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė)
mokyklose (toliau tekste – Mokykla).“
2.Aprašo 11.4 papunktis ir12.2 papunktis, kuriuose nurodyta, kad „11.4. kai vaiko tėvai,
įtėviai, globėjai (toliau tekste – Tėvai) ar bent vienas iš jų gyvena Kazlų Rūdos savivaldybės
teritorijoje, jie privalo pateikti prašymus dėl konkrečios ugdymo programos gavimo pagal savo
gyvenamajai vietai artimiausiąugdymo įstaigą (toje pačioje gyvenvietėje, toje pačioje seniūnijoje)“,
„12.2. į likusias laisvas vietas gali būti priimami Kazlų Rūdos savivaldybėje dirbančių Tėvų (jei
dirba bent vienas iš jų) vaikai. Tokie Tėvai privalo pateikti prašymus dėl konkrečios ugdymo
programos gavimo pagal savo darbo vietai artimiausiąugdymo įstaigą (toje pačioje gyvenvietėje,
toje pačioje seniūnijoje)“, riboja asmenų teisę rinktis ugdymo įstaigą irprieštaraujaLietuvos
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Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 1 daliesir 3 dalies nuostatoms. Nurodyto įstatymo29
straipsnio 1 dalyje reglamentuota, jog „Asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar
nevalstybinę mokyklą ir ją keisti“, o 3 dalyje, kad „Į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklą pirmumo teise privalo būti priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo
teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo
ugdymo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų.“
Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkimo laisvės principas įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo preambulėje, kur nurodyta, kad „Švietimas, kaip asmens, visuomenės ir valstybės
ateities kūrimo būdas, grindžiamas žmogaus nelygstamos vertės, jo pasirinkimo laisvės, dorinės
atsakomybės pripažinimu, demokratiniais santykiais, šalies kultūros tradicijomis.“
Be to, 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, 9.1 papunkčio nuostatose nurodyta, kad į
bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą mokytis „pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis
pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.“
Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas teisės
aktas – Aprašas, negali uždrausti asmenims laisva valia rinktis ugdymo įstaigos ir imperatyviai
nustatyti sąlygą, jog privalupateikti prašymus dėl konkrečios ugdymo programos gavimo pagal savo
gyvenamajai vietai artimiausią ugdymo įstaigą. Gyvenamoji vieta šiuo atveju sąlygoja tik pirmumo
teisę būti priimtiems, bet ne besąlygišką reikalavimą pateikti prašymus mokytis tik savo
gyvenamajai vietai artimiausiai ugdymo įstaigai.
Kad priimamų teisės aktų nuostatos turi užtikrinti ir negali paneigti Konstitucijoje, kituose
teisės aktuose nustatytų asmens teisių ir laisvių, teisėtų interesų, reglamentuoja ir Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintas pagarbos asmens
teisėms ir laisvėms principas.
3.Aprašo 11.4.2 papunkčio nuostatos, kuriose įtvirtinta išimtis iš bendrosios taisyklės, t. y.
kad „11.4. <...> Tėvai <...>privalo pateikti prašymus dėl konkrečios ugdymo programos gavimo
pagal savo gyvenamajai vietai artimiausią ugdymo įstaigą (toje pačioje gyvenvietėje, toje pačioje
seniūnijoje). Šios sąlygos išimtys taikomos kai<...>11.4.2. vaikui pagal jo nustatytus specialiuosius
ugdymosi poreikius artimiausia ugdymo įstaiga (toje gyvenvietėje ar toje seniūnijoje) negali
suteikti tinkamą švietimo pagalbą“, nepagrįstai eliminuota visų švietimą teikiančių ugdymo įstaigų
pareiga užtikrinti tinkamą švietimo pagalbą (pagal vaikui nustatytus specialiuosius ugdymosi
poreikius).
Aprašo 11.4.2 papunkčio nuostatos neatitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 14
straipsnio7 dalyje nurodyto teisinio reguliavimo, pagal kurį „7. Mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios
mokyklos, kiti švietimo teikėjai<...>.“
4.Aprašo12.1.7 papunktis ir 12.2.5 papunktis, kuriais Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisijai deleguojamos funkcijos spręsti klausimus„prioritetais
nenumatytais ypatingais atvejais dėl priėmimo į Mokyklas, be eilės“ prieštaraujaLietuvos
Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatoms, reglamentuojančios
savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos paskirtį, jai deleguotų funkcijų esmei. Šio
įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „1. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės
komisijos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant
su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis
institucijomis.“
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 30 straipsnio 4
dalyje detalizuotos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos funkcijos.
Pažymėtina, kad tiek pagal įstatyminį teisinį reglamentavimą, tiek pagal Kazlų Rūdos
savivaldybės administracijos direktoriaus2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. AT-444 patvirtinto
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamento 9 punkte
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nurodytą komisijos paskirtį ir 9.1 – 9.10 papunkčiuose nustatytas funkcijas, savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisijai nedeleguota spręsti klausimų, susijusių suasmenų priėmimu
į mokyklas (nei įprasta tvarka, nei ypatingais atvejais).
Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 12.1.7 papunktyje ir 12.2.5 papunktyjenurodyta konkreti
funkcijatiesiogiai pavesta atlikti Priėmimo į valstybinių ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklas
tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijoms ir reglamentuotaPriėmimo į valstybinę ir
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro2004 m. birželio 25 įsakymu Nr.
ISAK-1019, 7 punkte: „7. Priėmimą į bendrojo ugdymo programas vykdo mokyklos vadovas ir
priėmimo komisija <...>.Aktualiems, priėmimo į valstybinių ir savivaldybių bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į valstybinių ir
savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijaiš mokyklų
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimo (savininko) ir
mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina mokyklų savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas).“
Įgyvendindama šio sąrašo, patvirtinto 2004 m. birželio 25 įsakymu Nr. ISAK-1019,
nuostatas, Kazlų Rūdos savivaldybės atstovaujamojiinstitucija jau yra nustačiusi vidinętvarką, t. y.
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-54 „Dėl priėmimo į
Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos
sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtinusi komisiją ir jos darbo reglamentą. Pagal
šio reglamento nuostatasPriėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijai, o ne Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vaiko
gerovės komisijai, deleguotos priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
nenumatytų atvejų nagrinėjimo funkcijos.
Tarp kita ko, Aprašo 8 punkte įtvirtinta nuostata, kad „8. Aktualiems, Apraše
nenumatytiems, atvejams nagrinėti sudaroma Mokinių priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės
mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą
tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.“
5.Atkreiptinas dėmesys į Aprašo 12.1.2 papunktį ir 12.2.1 papunktį, nustatančiuskriterijus,
pagal kuriuos suteikiamas prioritetasvaikams būti priimtiems į ugdymo įstaigą pagal ikimokyklinio
ugdymo programą „12.1. <...>Pirmumo teise šioje kategorijoje (prioriteto eile nuo didžiausio iki
mažiausio) priimami vaikai: 12.1.1. kuriems Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, 12.1.2. kurių vienas iš Tėvų (arba abu) yra
miręs<...>“, „12.2. <...>Į visas likusias laisvas vietas pirmumo teise šioje kategorijoje (prioriteto
eile nuo didžiausio iki mažiausio) priimami vaikai:12.2.1.kurių vienas iš Tėvų (arba abu) yra
miręs<...>.“
Vertintina, kad toks teisinis reglamentavimas suteikiant pirmumo teisę būti priimtiems į
ugdymo įstaigą vaikams, kurių vienas iš Tėvų (arba abu) yra miręs,nesuteikiant tokios pat teisės
vaikams, kuriuos augina vieniša motina, vaikams, kurių vienas iš tėvų dingęs be žinios ar suimtas
ikiteisminio tyrimo metu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigojear kitų atvejų atžvilgiu, galimai
pažeidžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtinto lygios galimybės švietimo
sistemos principo esmę.
6.Atkreiptinas dėmesys į Aprašo 19punkte ir 19.1 papunktyje nurodytą neatitikimą, kad
„19. Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal: 19.1 ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo
programą pateikia prašymą <...>“. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įtvirtintas
nuostatas (2 straipsnio 17 dalis, 7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 1 dalis) mokytis galima tik nuo
priešmokyklinio ugdymo programos, o ikimokyklinio ugdymo paskirtis yra nesimokyti, bet „padėti
vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, <...> poreikius“,rekomenduotina Apraše patikslinti prašymų
priėmimo pagal ikimokyklinio ugdymo programas tvarką, nenurodant sąvokos „mokytis.“
7. Be to, atkreiptinas dėmesys į Sprendimo 2.1 papunktį ir 2.2 papunktį juridinės technikos
aspektu. Sprendime pripažinti netekusiais galios „2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2013 m.
lapkričio 27 d.sprendimo Nr. TS IV(32)-1987 „Dėl vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės
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švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas ir „2.2.
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-71 „Dėl Priėmimo į
Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas.
Pagal nurodytų pripažintų netekusiais galios sprendimų antrų punktų turinį matyti, kad
paliktos galioti teisės normos nereglamentuoja jokių teisinių santykių ir nenustato jokių faktinių
aplinkybių, turinčių teisinę reikšmę 2020 m. lapkričio 30 d. priimtam sprendimui Nr. TS-279 ir juo
patvirtintam Aprašui (sprendimo Nr. TS IV(32)-1987 2 punkte nurodyta, kad „2. Pripažinti
netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS31-21
„Dėl vaikų priėmimo į švietimo įstaigą ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos nustatymo“ 1
punktą“, sprendimo Nr. TS-71 2 punkte nurodyta, kad „2. Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą“).
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo14 straipsnio 3 dalyje
nurodyta, kad kai keičiamame teisės akte keičiama daugiau kaip pusė jo straipsnių ar punktų, visas
teisės aktas dėstomas nauja redakcija (Aprašas išdėstytas nauja redakcija), tačiau pagal Teisės aktų
projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2013 m.
gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298,6.8 papunkčio nuostatas, priėmus teisės aktą, kuriame
nustatomas naujas teisinis reguliavimas, visi šiam reguliavimui prieštaraujantys teisės aktai ar jų
atskiros nuostatos turi būti pripažinti netekusiais galios arba pakeisti. Nurodytų rekomendacijų 7
punkte nurodyta, kad keičiant teisės akto nuostatą, sistemiškai įvertinamas jos ryšys su
galiojančiomis keičiamo ir kitų teisės aktų nuostatomis.
Išanalizavus Apraše įtvirtintų nuostatų naują teisinį reguliavimą, sistemiškai įvertinus jų
ryšį su paliktais galioti anksčiau priimtų sprendimų Nr. TS IV(32)-1987 ir TS-71 antraisiais
punktais (kuriais pripažinti netekusiais galios dar anksčiau galiojusių sprendimų pirmieji punktai),
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Teisės aktų projektų rengimo
rekomendacijų nuostatomis, rekomenduotina pripažinti netekusiais galios ne sprendimų pirmuosius
punktus, kuriais buvo patvirtinti šiuo Sprendimu iš esmės pakeisti tvarkų aprašai, bet visą Kazlų
Rūdos savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. TS IV(32)-1987 ir visą Kazlų
Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. TS-71 (su visais pakeitimais ir
papildymais).
Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir į tai, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų –
savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas, kad savivaldybės
institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos
klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7
straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio 1 dalimi,
siūlau svarstyti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr.
TS-279 „Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“1 punktu
patvirtinto priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo 11 punkto, 11.4 ir 12.2
papunkčių, 11.4.2 papunkčio, 12.1.7 ir 12.2.5 papunkčių, pakeitimo klausimą.
Taip pat siūlau atsižvelgti į teikime pateiktas rekomendacijas dėl Aprašo 12.1.2 ir 12.2.1
papunkčių, 19 punktoir 19.1 papunkčio pakeitimų bei Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m.
lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-279 „Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos
aprašo patvirtinimo“2.1 ir 2.2 papunkčių pakeitimo.
VadovaujantisLietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8
straipsnio 1 dalies 1 punktu, šis teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos
posėdyje (bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį). Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi
būti pranešta raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Informuoju, kad Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo
terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas
prašymas šį terminą pratęsti.
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Atkreipiu dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, visais atvejais apie savivaldybės administravimo subjektui
pateiktą teikimą ar reikalavimą Vyriausybės atstovas praneša merui. Meras artimiausiame
savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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