
 

 
 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. 

SPRENDIMO NR. T1-203 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR DRUSKININKŲ 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. sausio 28 d. Nr. T1-15 

Druskininkai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 

dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir 

ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 

m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės 

bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų 

savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų 

nustatymo“: 

1. Pakeisti 11.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„11.1. Prašymai registruoti ir paskirti mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio, vidurinio, pradinio individualizuoto, pagrindinio individualizuoto ugdymo 

programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą Druskininkų savivaldybės mokyklose gali būti 

pateikiami Druskininkų savivaldybės administracijai, pasirašyti originaliu arba elektroniniu parašu 

pateikiami elektroniniu būdu adresu info@druskininkai.lt, registruotu laišku, arba pateikti 

asmeniškai atvykus į savivaldybę kiekvienais metais nuo balandžio 1 dienos iki gegužės 20 dienos. 

Prašymus pateikus po gegužės 20 d. netaikomi tvarkoje nurodyti priėmimo pirmumo kriterijai. 

Savivaldybės administracijos sprendimas dėl mokinių paskyrimo į mokyklas priimamas iki birželio 

1 d.;“ 

2. Pakeisti 11.2 papunktį ir išdėstyti jį taip: 

„11.2. Prašymai paskirti mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą, 

pagrindinio individualizuoto ugdymo programą ir vidurinio ugdymo programą teikiami nuo birželio 

10 d. iki birželio 30 d. Savivaldybės administracijos sprendimas dėl mokinių paskyrimo į mokyklas 

priimamas iki liepos 5 d.;“ 

 3. Pakeisti 12 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„12. Prašymai registruoti ir paskirti mokytis mokslo metų eigoje į laisvas vietas 

esančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasėse 

Druskininkų savivaldybės administracijai pasirašyti originaliu arba elektroniniu parašu pateikiami 

elektroniniu būdu adresu info@druskininkai.lt, registruotu laišku, arba asmeniškai atvykus į 

savivaldybę, per elektroninius valdžios vartus. Sprendimas dėl paskyrimo į švietimo įstaigą 

priimamas per 5 darbo dienas.“ 

4. Pakeisti 21 punktą ir išdėstyti jį taip: 



„21. Prie prašymo mokytis pradinio ugdymo programos 2-4 klasėse ir pagal 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildomai pridedami šie dokumentai: įgyto 

išsilavinimo pažymėjimas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar pažyma apie mokymosi 

pasiekimus ankstesnėje mokykloje, paso, asmens tapatybės kortelės ar gimimo liudijimo kopija 

(gimimo įrašą liudijantis išrašas).“ 

3. Pripažinti netekusiais galios 11.2.1, 11.2.2, ir 11.4 papunkčius ir 17 punktą. 

 

 

Savivaldybės meras              Ričardas Malinauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


