
 

 

                                                                                                                                               
                                                                                              

 
 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS  

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS  GRUPĖSE, 

KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE  IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 

KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE 2020–2021 MOKSLO METAIS IR  PRIĖMIMO 

LAIKO NUSTATYMO 

 

2020 m.           Nr.  

Širvintos 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, 

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą 

bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2004 m. birželio 25 d įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 

3 punktu, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 ir 3 priedais, 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, 

vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu,     

Širvintų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

         Nustatyti:  

1. Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms naujų mokinių priėmimo 

laiką mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 

2020–2021 mokslo metais:  į priešmokyklinio ugdymo grupes ir į pirmas klases – nuo balandžio 

1 d. iki gegužės 29 d. įskaitytinai; į penktas klases – nuo birželio  1 d. iki birželio 22 d. 

įskaitytinai; į pirmas gimnazijos klases  – nuo birželio 12 d. iki birželio 26 d. įskaitytinai; į trečias 

gimnazijos klases – nuo birželio 12 d. iki rugpjūčio 17 d. įskaitytinai. Nuo rugpjūčio 18 d. klasės 

nesudaromos. Mokiniai priimami tik į laisvas vietas. 



 
 

 
 

2.  Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir mokinių skaičių 2020–2021 mokslo metais  pagal 1 priedą.  

3. Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičių kiekvienos 

klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute pagal vykdomas  pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas 2020–2021 mokslo metais pagal 2 priedą.  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 
 

 
   

Savivaldybės merė                                                     Živilė Pinskuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 


