ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 25 D.
SPRENDIMO NR. TS-163 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ
SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. V.TS–174
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18
straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011
m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo
programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.
V-1369 patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio
mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 patvirtintu
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, 2012 m.
gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766 patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo
programas tvarkos aprašu ir 2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-466 pakeistu Nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219
patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, Elektrėnų savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Papildyti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163
„Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
patvirtinimo“ 8 ir 28 punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija:
„8. Į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pirmumo teise priimamas asmuo,
gyvenantis mokyklai priskirtoje teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu vaikas gali būti
priimtas į kitą mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų. Per mokslo metus vaikai priimami į
laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta vaikas,
gyvenantis įstaigai priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis siunčiamas į kitą bendrojo
ugdymo mokyklą. Mokiniai, siekiantys tobulinti savo išskirtinius gabumus sportui, priimami į
komplektuojamas klases, nenustatant gyvenamosios teritorijos“.
„28. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui
pateikia prašymą ir medicininę pažymą; pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio
ugdymo programą – prašymą, medicininę pažymą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą
išsilavinimą. Asmenys, siekiantys tobulinti savo išskirtinius gabumus sportui, pateikia Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą Sportuojančio ir užsiminėjančio kūno kultūra
sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Forma Nr. 068/a“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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