
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO LAIKO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS IR 

PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS 

2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

2020 m. balandžio ___ d. Nr. TS-___

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 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“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio

mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3

punktu, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.1 papunkčiu, Vaikų priėmimo į Visagino savivaldybės

ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2018 m.

rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-159, ir atsižvelgdama į gautą informaciją apie vaikų skaičių

ikimokyklinio ugdymo įstaigose, n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti priėmimo laiką į Visagino ikimokyklinio ugdymo įstaigas nuo 2020 m.

balandžio 20 d. iki 2020 m. liepos 30 d. Į laisvas vietas grupėse vaikai priimami visus metus.

2. Nustatyti Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms vaikų, ugdomų

pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių

2020–2021 mokslo metams pagal 1 priedą.

3. Nustatyti Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms vaikų, ugdomų

pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičių ir ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių 2020–2021

mokslo metams pagal 2 priedą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62,

Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo

nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g.

62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz

Elektroninio dokumento nuorašas



Visagino savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. TS-53

1 priedas

NUSTATOMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIUS IR VAIKŲ,

UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIUS

VISAGINO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS 2020-2021 MOKSLO METAIS

Įstaigos pavadinimas Grupių

skaičius

Vaikų skaičius

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 2 40

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ 2 40

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės 

pedagogikos centras)
2 34

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 2 36

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ 1 20

Pastaba: ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, komplektuodami priešmokyklinio ugdymo grupes, privalo 

laikytis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 2 ir 4 prieduose nustatytų 

kriterijų.

__________________________________



Visagino savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. TS-53

2 priedas

NUSTATOMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIUS IR VAIKŲ SKAIČIUS VISAGINO IKIMOKYKLINIO UGDYMO

ĮSTAIGOMS 2020-2021 MOKSLO METAIS

Įstaigos pavadinimas Ikimokyklinio ugdymo grupės ir vaikų skaičius

Nuo 1 metų iki pradinio

ugdymo pradžios

Nuo 2 metų iki pradinio

ugdymo pradžios

Nuo 3 metų iki pradinio

ugdymo pradžios

Grupių

skaičius

Vaikų

skaičius

Grupių

skaičius

Vaikų

skaičius

Grupių

skaičius

Vaikų

skaičius

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“
1 12 2 32 5 89

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis 

raktelis“
2 24 2 32 7 125

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis 

gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)
1 12 2 32 4 80

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
1 12 2 32 4 75

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Kūlverstukas“
1 12 2 32 2 40

Pastabos:

1.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, komplektuodami ikimokyklinio ugdymo grupes, privalo laikytis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo

ir panaudojimo tvarkos aprašo 2 ir 4 prieduose nustatytų kriterijų.

2. Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius gali būti perskirstomas pagal amžiaus grupes, neviršijant nustatyto grupių skaičiaus.

_________________________________________
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