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@
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL PRIESMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIU IR KLASIU KOMPLEKTU SI'AI'IAUS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES BIUDZETINESE BENDROJO I GI)YMO
MOKYKLOSE 2019-2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO, PRITARIMO

PRIESMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIU IR KLASIU KOMPLEKTU SKAI'IUI
VIESOSIOSE SVINTTN,TO ISTAIGOSEJ KURIOSE SAVIVALDYBE YRA DALININKI'
20ts-2020 MoKsLo METAIS IR PRASYMV PRITMTT MOKYTTS PRTEMTMO LAIKO

NUSTATYMO

2019 m. vasario 26 d. Nr. T-68
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio 5 punktu

ir 7 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

MokTklq, rykdandiq formaliojo Svietimo programas, tinklo klrimo taisyklemis, patvirtintomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. birLelio 29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Del Mokyklq,

rykdandiq formaliojo Svietimo programas, tinklo kiirimo taisykliq patvirtinimo", Priemimo i
valstybing ir savivaldybes bendrojo ugdymo mokykl4, profesinio mokymo istaig4 bendrqiq kriterijq

sqraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2004 m. birLelio 25 d. isakymu

Nr. ISAK-1019,,DeI Priemimo ivalstybing ir savivaldybes bendrojo ugdymo mokykl4, profesinio

mokymo istaig4 bendrqjq kiterijq s4raSo patvirtinimo", 3 punktu ir atsiZvelgdama i Priemimo i
Kauno miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraS4, patvinintE Kauno miesto

savivaldybds tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 ,,Del Priemimo lKauno miesto

savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas warkos apraSo patvirtinimo", ir Kauno miesto

savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq tinklo pertvarkos 2016-2020 metq bendr4ji planq,

patvirtint4 Kauno miesto savivaldybes tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 ,,Del

Kauno miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq tinklo pertvarkos 2016-2020 metq bendrojo

plano patvirtinimo", Kauno miesto savivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a:

1. Nustatyti prie5mokyklinio ugdymo grupiq ir klasiq komplektq skaidiq Kauno miesto

savivaldybes biudZetinese bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais pagal l-6
priedus.

2. Pritarti prieSmokyklinio ugdymo grupiq ir klasiq komplektq skaidiui vie5osiose

Svietimo istaigose, kuriose Savivaldybe yra dalininke,2019--2020 mokslo metais pagal 7 priedq.

3. Nustatyti, kad praSymai priimti mokytis I Kauno miesto savivaldybes biudZetines

bendrojo ugdymo mokyklas pagal prie5mokyklinio ugdymo program4, pradinio ugdymo programq,

pagrindinio ugdymo programos pirmqj4 ir antrqi4 dalis ir vidurinio ugdymo program4 priimami nuo
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2019 m. kovo 7 d. 12 valandos.

4. Rekomenduoti vieiqjq Svietimo istaigq, kuriose Savivaldybe yra dalininke,

dalininkq susirinkimams nustatyti, kad pra5ymai priimti mokytis i Sias istaigas pagal atitinkamas

ugdymo programas priimami nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 valandos.

Savivaldybes meras
MatijoSaitis

Msvaldas
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