ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-28 SPRENDIMO
Nr. TS−106 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2014−2015 MOKSLO METAMS
PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. TS – 189
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 6
straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsniu, 58
straipsnio 1 dalies 3 punktu, 67 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V – 1106 patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo tvarkos
aprašu, atsižvelgdama į Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. TS – 43
„Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių
skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2014–2015 mokslo metais nustatymo“, Elektrėnų
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m.
gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-106 patvirtintų Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo
organizavimo modelių 11, 12 ir 13 punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija:
Eil.
Nr.

Mokyklos,
vykdančios
priešmokyklinį
ugdymą

11.

Elektrėnų
pradinės
mokyklos
Gilučių
skyrius

12.

13.

Vievio pradinė
mokykla

Priešmokyklinio
ugdymo
organizavimo
modelis, veiklos
trukmė
per
dieną, savaitę
Jungtinė grupė
(ikimokyklinė)
Veiklos trukmė:
per dieną 9 val.,
per savaitę 45
val.
Priešmokyklinė
grupė
Veiklos trukmė:
per dieną 6,6
val.,
per savaitę 36
val.
Priešmokyklinė
grupė
Veiklos trukmė:
per dieną 9 val.,
per savaitę 54
val.

Ugdomosios
veiklos
pradžia ir
pabaiga

2014 m.
rugsėjo 1 d.
–2015 m.
gegužės 29
d.

Ugdomosios
veiklos
laikotarpis
(dienų/valandų
skaičius
per
metus)
160 d./1440
val.

2014 m.
rugsėjo 1 d.
–2015 m.
gegužės 29
d.

160 d./1056
val.

2014 m.
rugsėjo 1 d.
–2015 m.
gegužės 29
d.

160 d./1584
val.

Finansavimo
šaltiniai

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogų etatų
skaičius

Pedagogų
padėjėjų
etatų
skaičius

Grupei – 20
savaitinių
val. iš MK,
kitos 25 val.
iš
savivaldybės
biudžeto
Grupei – 20
savaitinių
val. iš MK,
kitos 16 val.
iš
savivaldybės
biudžeto

1,36 etato

0,5 etato

1 etatas

0,75 etato

Grupei – 20
savaitinių
val. iš MK,
kitos 34 val.
iš
savivaldybės
biudžeto

1,5 etato

1 etatas

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Ramunė Veronika Sadauskienė, 58 043
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