
 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. 

SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. T-460  

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Šiaulių miesto  savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53 „Dėl Priėmimo į 

priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1.1. papildyti 4.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„ 4.4. laisva vieta grupėje – neužpildyta vieta grupėje iki higienos normoje nurodyto vaikų 

skaičiaus pagal amžiaus grupes.“; 

1.2.pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„5. Kasmet iki kovo 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba švietimo įstaigose nustato PU 

grupių skaičių mokslo metams.“;  

1.3. pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„7. PU grupės formuojamos  nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas 

PU grupėse vaikai priimami visus metus.“;  

1.4. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„11. Mokyklos, įgyvendinančios PU programą, į PU grupes priima vaikus:            

11.1. pirmumo teise – gyvenančius mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje ir jeigu  tėvai 

(globėjai) iki einamųjų metų balandžio 30 d. pateikė prašymą dėl vaiko priėmimo į PU grupę. Tėvai  

(globėjai), iki einamųjų metų balandžio 30 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PU grupę, 

netenka pirmumo teisės ir vaikas gali būti priimamas, jeigu yra laisvų vietų; 

11.2.  jeigu grupėje yra laisvų vietų – pagal prašymo pateikimo datą. Jeigu gauta daugiau 

prašymų, nei mokykla gali priimti, o prašymų pateikimų datos sutampa, pirmumo teisė teikiama 

vaikams, gyvenantiems mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.“; 

1.5. pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„15. Priimant vaiką į PU grupę, turi būti patikrinta vaiko sveikata, sveikatos apsaugos 

ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai: 

15.1. prašymas; 

15.2. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas  ar jo kopija.“ 

 

 

 

Savivaldybės meras        Artūras Visockas  

 


