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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLAI DALYVAUTI ATRANKOJE
2022 m. lapkričio d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, 16
straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022-10-06 įsakymu
Nr. V-1597 „Dėl Regioninių specialiojo ugdymo centrų kūrimo ir jų veiklos aprašo patvirtinimo“,
atsižvelgdama į Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos 2022-11-10 raštą Nr. 5-2-98 Kazlų Rūdos
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti, kad Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla dalyvautų atrankoje tapti Regioniniu centru.
2. Įsipareigoti, atrinkus Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklą, pertvarkyti ją į Regioninį centrą.
3. Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus reikiamus
dokumentus, susijusius su Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos dalyvavimu atrankoje.
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 rūmus (A. Mickevičiaus g. 8A,
44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6
straipsnio 5 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2022-10-06 įsakymu Nr. V-1597 „Dėl Regioninių specialiojo ugdymo centrų kūrimo ir jų
veiklos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos 2022-11-10 raštą Nr.
5-2-98.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įteisintas įtraukties principas įpareigoja visas šalies
mokyklas kurti sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą
pagalbą, patirti sėkmę mokantis socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose ir būti
nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos reikmės. Siekiant
užtikrinti stacionarios ir mobilios konsultacinės pagalbos teikimą ir įtraukaus ugdymo įgyvendinimą
kiekvienoje ugdymo įstaigoje, kai jos susiduria su sudėtingais vidutinių, didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo atvejais, planuojama įkurti 10 Regioninių
konsultacinių centrų visoje Lietuvoje, kurie konsultuos įvairiomis formomis (mobilios komandos
konsultacijos mokykloje, konsultacijos Regioniniame centre, nuotolinės konsultacijos ir kt.) priskirto
regiono mokyklas dėl tinkamų įtraukiojo ugdymo(si) sąlygų sukūrimo įstaigoje; tobulins mokyklų
vadovų, pedagoginių darbuotojų ir mokytojų padėjėjų kompetencijas ir skleis įtraukiojo ugdymo
organizavimo būdų, metodų, priemonių taikymo mokiniams praktiką ir inovacijas; ugdys
Regioniniame centre mokinius, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčius didelius ar labai didelius
specialiuosius ugdymosi poreikius.
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla yra sukaupusi ilgametę patirtį, ugdant mokinius, turinčius įgimtus
ar įgytus sutrikimus, turinčius didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius.
Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos švietimo pagalbos specialistai, mokytojai, kurie rengia ir per
paskutinius 5 metus įgyvendino kompetencijų tobulinimo programas, organizuoja gerosios patirties
sklaidos seminarus, teikia konsultacijas ne tik savivaldybės, bet ir regiono mokyklų pedagoginiams
darbuotojams. Įvertinusi savo pajėgumus ir išteklius mokykla pageidauja dalyvauti atrankoje dėl
Regioninio specialiojo ugdymo centro kūrimo Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykloje, ją pertvarkant.
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla, tapdama Regioniniu centru, privalės konsultuoti įvairiomis
formomis priskirto regiono mokyklas dėl tinkamų įtraukiojo ugdymo(si) sąlygų sukūrimo mokykloje,
tobulinti mokyklų vadovų, pedagoginių darbuotojų ir mokytojų padėjėjų kompetencijas ir skleisti
įtraukiojo ugdymo organizavimo būdų, metodų, priemonių taikymo mokiniams praktiką ir inovacijas
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priskirto regiono mokyklose, ugdyti Regioniniame centre mokinius, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų
turinčius didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Šiuo metu mokykloje mokomi
63 mokiniai.
Regioniniam centrui priskirtoje teritorijoje turi būti ugdoma ne mažiau kaip 20 000 mokinių pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Regioninis
centras, vykdydamas numatytas funkcijas, užtikrintų ilgalaikį, kokybišką, lygiavertį paslaugų
prieinamumą viso aptarnaujamo regiono mokykloms ir mokiniams, būtų steigiamos ne mažiau kaip
4 papildomos specialistų pareigybės. Regioninio centro veikla finansuojama iš valstybės biudžeto
specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, kitų finansavimo šaltinių.
Specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti Regioniniais centrais, atranką organizuoja ir vykdo
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Specialiųjų mokyklų atranka įvykdoma iki 2022 m. gruodžio
31 d.
2. Galimos pasekmės.
Nenumatyta.
3. Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą.
Nenumatyta.
4. Antikorupcinis vertinimas.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.
5. Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti.
Šio projekto įgyvendinimui savivaldybės indėlis nėra prašomas.
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