Projektas Nr. T-IX-p-19
2019 m. gegužės 14 d.
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020
MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO
2019 m. gegužės 14 d. Nr. T-IXVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8
punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Mokymo lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 ,,Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo
ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės
gimnazijos 2019 m. vasario 11 d. raštą Nr. (1.9.)-SDok-24 „Dėl planuojamo klasių ir grupių
skaičiaus“, Varėnos r. Valkininkų gimnazijos 2019 m. vasario 8 d. raštą Nr. V-11-12 „Dėl
informacijos apie klasių (grupių) ir mokinių skaičių klasėse (grupėse)“, Varėnos r. Matuizų
pagrindinės mokyklos 2019 m. vasario 12 d. raštą Nr. D-40, Varėnos „Žilvičio“ lopšelio-darželio
direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. raštą Nr. S-20 „Dėl grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo metais“,
Varėnos „Pasakos“ lopšelio-darželio direktoriaus 2019 m. sausio 16 d. raštą Nr. 6 „Dėl vaikų ir
grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo metais“, Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšeliodarželio 2019 m. sausio 30 d. direktoriaus raštą Nr. V3-2 „Dėl informacijos apie klasių (grupių)
mokinių skaičių klasėse (grupėse)“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo
programas, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių 2019–2020 mokslo metams (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras
L. e. administracijos direktoriaus pareigas
Alvydas Verbickas
2019-04-29
Švietimo skyriaus vedėja
2019-04-29
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2019-04-29
Derinimas Nr. 481
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PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės ..... d. sprendimu
Nr. T-IX-

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIUS
2019–2020 MOKSLO METAMS
Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo skyrius
Varėnos r. Matuizų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo skyrius
Varėnos r. Valkininkų gimnazijos Valkininkų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo skyrius
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelisdarželis

Ikimokyklinio
ugdymo grupių
skaičius pagal veiklos
trukmę per dieną
10,5 val.
8 val.
1

1

2
2
7
8
4

____________________
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Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–
2020 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-04-29
Varėna
Liudas Tamulevičius

1.

Sprendimo projekto rengėjas

2.

Teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai (paskatinusios Atsižvelgiant į mokyklų vadovų
pateiktą poreikį ikimokykliniam
rengimą priežastys)

3.
4.
5.

ugdymui,
parengtas
sprendimo
projektas dėl ikimokyklinio ugdymo
grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo
metams.
Nesiūlomos.

Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos
naujos teisinio reguliavimo nuostatos
Suderinamumas su galiojančiais teisės norminiais aktais Sprendimo projektas galiojantiems
teisės aktams neprieštarauja.
Nereikia.

10.

Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar
panaikinti, priėmus teikiamą projektą
Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti ir
projekto atitiktis savivaldybės strateginiam plėtros
planui
Derinimas su kitais subjektais, kai klausimas susijęs su
jų veiklos sritimi
Galimi teigiami ar neigiami priimto teisės akto
padariniai, kokių priemonių būtina imtis, siekiant
pastarųjų išvengti
Teisės akto sukeliamos administracinės naštos
vertinimas
Teisės akto ir jo projekto antikorupcinis vertinimas

11.

Būtinybė skelbti priimtą teisės aktą Teisės aktų registre Skelbti.
(TAR) ir Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS)

6.
7.
8.
9.

12.

13.

14.
15.

Aplinkybės, pateisinančios klausimo nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą) ir sprendimo projekto
pateikimo vėlavimo priežastis (jei teikiamas papildomas
klausimas)
Suderinta DVS „Kontora“ su specialistais:
su padaliniu, atsakingu už valstybinės kalbos kontrolę ir
dokumentų valdymą, teisininku ir savivaldybės
administracijos struktūriniais padaliniais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi
Priimto sprendimo paskirstymas
(kam pateikti sprendimų kopijas (nuorašus), kokiu
būdu)
Priimto sprendimo įgyvendinimo kontrolė
(vykdytojas, įvykdymo terminas)

Švietimo skyriaus vedėja

Lėšos suplanuotos 2019 metų
savivaldybės biudžete.

Nevertinti.

-

Švietimo skyriaus vedėja Stase
Bingeliene, Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėju Aivaru
Batūra,
Bendrojo
skyriaus
vyriausiąja
specialiste
Gene
Palevičiene ir skyriaus vedėja Irma
Krajauskiene.
S. Bingelienei, I. Radzevičienei

Stasė Bingelienė
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