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 2020-03- Nr.   

Į  Nr.  

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. 

SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 – 2020 METŲ BENDROJO PLANO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO 

 

 Teikiame Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2016 – 2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2016 – 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą: 1 priedą 

„Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkos priemonių planas 

2016-2020 metams“ ir  2 priedą „Mokyklų tinklas pagal teikiamas programas“, kurį galite rasti adresu: 

http://www.svencionys.lt/lit/Kvieciame_susipazinti_su_Svencioniu_rajono_savivaldybes_bendrojo_u

gdymo_mokyklu_tinklo_pertvarkos_2016_2020_metu_bendrojo_plano_pakeitimu_projektu/9963

 Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 

metų bendrojo plano pakeitimo projekto Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, vidaus 

struktūros pertvarkos priemonių plano galimi sprendiniai buvo pristatyti 2020 m. gruodžio 12 d. rajono 

savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos komitete, kuriame dalyvavo 

bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, vyko viešosios konsultacijos 2019 m. lapkričio 27 d. ir gruodžio 

3 d. Pabradės miesto mokyklų, 2019 m. gruodžio 4 d. Švenčionėlių miesto mokyklų, 2019 m. gruodžio 

2 d. ir 2020 m. sausio 15 d. Švenčionių miesto mokyklų, 2020 m. vasario 28 d. Adutiškio pagrindinės 

mokyklos bendruomenėse. Rajono savivaldybės administracija, išanalizavusi pateiktus siūlymus, 

parengė   Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 

metų bendrojo plano pakeitimo projektą svarstymui rajono savivaldybės tarybos komitetuose ir rajono 

savivaldybės taryboje, kurios posėdis numatomas 2020 m. kovo 26 d. 

 Prašome mokykloje organizuoti šio plano pakeitimo projekto svarstymą pagal Mokyklos 

bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1212 

„Dėl mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“,  ir skubos tvarka (per 7 kalendorines dienas, Aprašo  9 punktas) iki š.m. kovo 13 

d. pateikti rajono savivaldybės administracijai informaciją apie Jūsų bendruomenės priimtą sprendimą. 
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