BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO
MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
2020 m. birželio 26 d. Nr. T-144
Biržai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos
aprašą (su visais pakeitimais ir papildymais) (toliau – Aprašas), patvirtintą Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-255 „Dėl priėmimo į Biržų rajono
savivaldybės švietimo įstaigas tvarkų aprašų patvirtinimo“:
1. Pakeisti Aprašo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Biržų rajono savivaldybės taryba
bendrojo ugdymo mokykloms ir jų skyriams (toliau – Mokykla) nustato mokinių skaičių kiekvienos
klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo
programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. 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 priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių
skaičių patikslina.“.
2. Pakeisti Aprašo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4. Jei iš tai Mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo
mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius didinamas.“.
3. Pakeisti Aprašo 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. Mokykloje komplektuojant klases, mokinių skaičiaus vidurkis pagal bendrojo ugdymo
programas gali būti mažesnis už nustatytąjį Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir
panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m liepos 11 d.
nutarimu Nr.679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, jeigu Savivaldybė skiria papildomai lėšų iš biudžeto, reikalingų mažiausios sąlyginės
klasės išlaikymui.“.
4. Pakeisti Aprašo 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13. Priėmimą į Mokyklą vykdo, priimtų mokinių paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus
nustato Mokyklos direktorius. Direktorius nustato dokumentų priėmimo vietą ir laiką (pradžią ir
pabaigą), dokumentų, kuriuos turi pristatyti mokinys, sąrašą. Dokumentai priimami ir registruojami
Mokykloje, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir
apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas Mokyklos
direktoriaus įsakymu.“.
5. Pakeisti Aprašo 23 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„23. Į Mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo ir
pagrindinio ugdymo programas pirmumo teise priimami toje Mokykloje mokytis pageidaujantys
asmenys, gyvenantys Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse
gali būti priimti mokiniai, 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
mokiniai.“.
6. Pakeisti Aprašo 24 punktą ir jį išdėstyti taip:
„24. Jei per mokslo metus į tai Mokyklai Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtą
aptarnavimo teritoriją gyventi atvyksta mokinys ir Mokykloje nėra laisvų vietų, jis siunčiamas į
artimiausią tą pačią programą vykdančią Mokyklą.“.
7. Pakeisti Aprašo 40 punktą ir jį išdėstyti taip:
„40. Į mokyklos-darželio „Vyturėlis“ specialiąsias klases mokytis pagal individualizuotas
pradinio ugdymo programas priimami vaikai iš Biržų rajono ir kitų savivaldybių, turintys didelių ir
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ir (ar) įgytų sutrikimų ir kuriems nustatyta
vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas bei kompleksinė negalia, kurios
derinyje yra vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas.“.
8. Pakeisti Aprašo 47 punktą ir jį išdėstyti taip:
„47. Mokyklos vadovas Savivaldybės administracijos Švietimo padaliniui raštu pateikia
informaciją apie prognozuojamą mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių
kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir
priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių iki einamųjų metų gegužės 1 d., patikslina – iki einamųjų
metų rugpjūčio 1 d.“.
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