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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES SVTrcTTVTO TARYBOS
2016 METU VEIKLOS ATASKATTA

arstovas; mokyklq vadovq asociacijos Klaipedos skyriaus

2'2'Sekretorius - Nijole DarguZiene, Klaipedos miesto Svietimo istaigq darbuotojq profesiness4jungos atstove;
2'3'Awydas Cesiulis - Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kulturos, svietimo ir sportokomiteto atstovas;

. 2'4'Ausra Dragasiene - Klaipedos miesto savivaldybes administracijos ugdymo ir kultDr.sdepartamento Svietimo skyriaus atstove;
2'5'D1iuljeta Gediene - Klaipedos miesto nevalstybiniq ugdymo istaigq asociacijos atstove;
2.6.Gabriele Kazbaraitre - Lietuvos mokiniq parlamento atstove;
2.7 .Aras Mileska - Klaipedos apskrities darbdaviq asociacijos atsiovas;

ovq asociacijos Klaipedos skyriaus atstovd;
rumo atstovd;
lq mokytojq asociacijos atstove;
okyklinio ugdymo istaigq vadovq asociacijos

Klaipedos skyriaus atstove;
2,12 Asta Slepetiene - Klaipedos visuomenes sveikatos centro atstove;
2'13'Alina Vaidekauskiend - Klaipedos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vie5osi.s

tvarkos biuro atstov6;
2'I4Jwgita Cinauskaite-Cetiner - Klaipedos miesto savivaldybes administracijos jaunimo

reikalq koordinatord.
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2015 m.liepos 30 d. sprendimu Nr.T2-lg2patvirtinta

Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo tarybos nuosiatai, o 2015 m. liepos 3l d. sprendimu -Svietimo tarybos sudetis.
2016 metais ivyko 3 posedZiai ( 2016-01-15,2016-03_07.

buvo svarstomi aktuahs Svietimo klausimai.
2016-07 -14, 2016-ll -08), kuriose

2016 m. kovo 7-d. posedyje svarstytas Klaipedos miesto savivaldybes bendrojo ugdymo tinklo
pertvarkos 2016-2020 metq bendrojo plano projektas. Laima PriZgintiene, Klaipedos miesto
savivaldybes Ugdymo ir kulturos departamento Svietimo skyriairs vedeja tarybos nariussupaZindin ais, tikslu ir uZdaviniais. veae3a pateike2012-2015 reorganizuotos 3 mokyklos del mokiniqmaZejimo prijungta prie ,,Santarves,, pagrindinesmokyklos, es" mokyllos, Naujakiemio ir Salio 

"s.-.ii,
suaugusiq gimnazijos sujungtos i Suaugusiq gimnazij4. fvykdyti sirukmriniai pertvarkymai 15

mokyklose: Gedminq ir Sendvario pagrindines mokyklos pavadintos progimnazijomis, ,,Versmes,,.
specialiojoje mokykloje-darZelyje bei ,,Inkarelio" mokyklije-darLelyle niUet omplektuojamos 1,i
klases ir istaigos pavadintos lopSeliais- darZeliais, Vydlno vidurineje mokykloje aicredituota
vidurinio ugdymo programa ir mokykla pavadinta gimnazija 1 ilgoji). Formuojamos klasers
akademiniq poreikiq turintiems mokiniams i5 viso miesto tLritorijos 

-2 
mokyklose ( Vytauto

DidZiojo, ,,.{Zuolyno" gimnazijoje). Perduotos mokyklq nenaudojamos patalpos kitoms Svietimo
istaigoms - i5 viso 16367,14 kv. metry. Mokyklq tinklo pertvarkos 2012-t015 m. bendrajame plant:
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2016 m laokri
patalpq ir stadionq (
Laima PriZgintiene,
skyriaus vedeja,
aik5tynq) suteikimo
savivaldybes suteikr
atsiZvelgiant i patal
budetoju, ar be b
mokykloms. Buvo
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os apraS4, apLvelgo ilgalaikes ir trumpalarikes patalpq ir stadionq

vmlal

!qlr
dali
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r prognuozuoti siekiamq rezultatq rodikliai. Dauguma planuotq rezultatrq

::i,3911111;R.neiayt ?g16-2920 m. ber:Ldrali phno projekt4 buvo

::51:tf::l:1"T:91,n:i f*l:kste, mgi"iq,ruieiq, pifg,,o,,,oiu-4
iq.mokiniq skaidiq Savivaldybes mokyklose, ttasi,+'dii;;ffi;
rklq pasiskirstym4 pagal tipus ir mikrorajonus bei pagal'rnokomqiq

I i-uqdyro progr'rmq igyvendinimo ir ugdymo aplinkos"firurr.urri-ll
M-K ir SB lesq bei islaidas pagal -oryuq tipus. vertinant mokyklq

6 mokyklq vertinimo kriterijai: 3-iq meiq vienlm vidutiniam mokiniui
mo plotas, iSlaidos vienam mokiniui nuo bendrojo ir mokymo proto,

;MK leSos ir mokyklos uipildomumas p'gal rlalq mokymosi^vietq
nustatytos problemines ir kritines m'kyklos, tai Tauralaukio

progimnazija,,,sauletekio,, pagrindine mokykla,,,Laliakalnio,,
; mokykla. AtsiZvelgus i siuos vertinimus buvo parengias Klaipedosjo ugdymo mokyklq tinklo pertvarkos 2016-2.020 metq b"enarasis plano

miesto bendrojo ugdymo tinklo pertvarkos bendrajam plano projektui

ldyje svarstytas Klaipedos miesto savivaldybds bendrojo ugdymo tinklo
bendrojo plano priedo priemone, susijusi zu naujos -ot yt'io, statyba ir
perspektyva. Klaipedos miesto savivaldylbes Ugdyrno ir kulttiros
iaus vedeja Laima priZgintiene informav,r, kaJlilaipedos miesto
direktoriaus 2016 m. geguZes 13 d. isak'ymu Nr. edt-t519 ,,Ddl
lsta parengti projekto pakeitim4, susijusi n* tik su bendrojo ugdymo,

klinio ugdymosi vietq poreikiq Taurala.ukio gyvenvieieie."oarbo
ukio teritorijoje ir siulo , kad st tyri naqj4 mokykl4 Lolyil+g. ir imnazijos 1-8 klases, o Tauralaukio progimnazijos pastat4 Kdipedo;roti ir pritaikyti ikimokyklinio ir prie5mokyktinio ugdymo reikmems,

lop5eli- darleli.
L Klapedos miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq tinklo
bendrojo plano priedo priemonei susijusiari su naujos mokyklos ir

skyriaus vedeja, tarybos narius supaZirrdino su ikimokyklinio ir
rl Klaipedos miesto savivaldybes sr,zietimo istaigose apraso

- nustatyti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo modelius i, j.l
ipedos miesto rigose, igyvendinandiose
inio ugdymo p mo modeliq projekto kai
pagrindimo, si lritarti su salyga, kad bus

posedyje svarstytas Klaipedos miesto savi'n'aldybes svietimo istaigq
k5tynq) suteikimo paslaugos tvarkos apra5o projektas.

r miesto savivaldybes Ugdymo ir kultDros departamento Svietimo
supaZindino su Svietimo istaigq patalpq sutrlikimo ir stadionq (sporto

apraSo projektu. Ji pabreLe, kad pries dvejusr metus Klaipedos miesto
augos kainos , numatytas 1 val. patalpq sut,eikimo paslaugai ikainis,

1 tai kam suteikiama paslauga fiziniam ar juridiniams asmeniui, su
paslaugos. Numatytas nekomerciniq ikair:Liq taikymas BI sporto
:i ikainiai, bet nenumatytas reglamentuojantis patalpq suteikimo
iame tvarkos aprase i patalpq suteikim4 pazvelgta kiek pladiau -- iii
aikstynq) suteikimo paslaugai reglamentavimas. Svietimo skvriaus

ir mol
ri skiri
Ju br
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suteikimo paslau l*-:tlryr.uZ sureiktas paslaugur. SupuZiidiLno ir su;*i;;J'Lw sL DlrLsrr\rar pilsraugas. Dupazmdmo rr su atvejais kada: kai patalpos suteikiamos organizuoti vienkartinius menini

(sporto aikStynq)
atsakomybg, termi

kulturinius ar
igyvendinamas

numatomas gav

skaidiavimus.
x...
Svletlmo

naudojimo tvarkos
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Nr.3).Vedejo pa
ypatumq vlsuma: u
kitq specialistq di
skaidius grupese,
programas, atsi
savivaldybes Svieti
ir nepedagoginiq
maliau kaip du
objektyviq pri
Savivaldybes Vaiko
Pavieniais atvejais
Savivaldybes tary
uZsiemimus gali vy yti ir

ibu
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2. Ramvydas J

mokyklq ti
3. Ramvydas J

Respublikos
Ramvydas JuSka,
mokiniq parlamento
tarybos kadencijos

suteikimo sutarties sudarymo s4lygas, saliq isipareigojimus

menlnlus.

deleguoti i darbo grupes:
leguota i Klaipedos miesto teritorines svietimo kolektyvinds sutarties

lr
uz

sutartis nera pri ma. J

ir neformaliojo vaikq svietimo programasr.- Tokiu atveju paslaugos

bilietq pardavim4 pasla
u paslaugos gavejas organizuoja vienkarrtinius renginius bet vykdo
s sutartis yra privaloma. Siuo atveiu naslarrons srrfqrfi-o crrrlo*n*^ i^i^ll?11 tl" privaloma.. 

liyo .atvej.u 
paslaugos sutarris sudaroma, joje

renginius bei socialinius projektus , kurie papildo svietimo istaigos

.isigareigojimas atlyginti svietimo istiigos patirras islaidas uZ elektros,
budetojo paslaugas pagal svietii o lstaigos specialisto pateiktus

Klaipedos biudZetiniq sporto istaigq sporto bazi|paslaugq teikinro ir
iektui.

: , Klaipedos miesto savivaldybes Ugdymc, ir kultrros departamento
pavaduotoja, tarybos narius supaZindi'o su ikimokyklinio ir
nizavimo modeliq Klaipedos miesto savivaldybes svietimo lstaigoseSvietimo taryboje jau buvo aptartas (2016-07-14 posedZio protokolas'irginija Kazakauskiene pabreZe, kad modelis tai grupes darbo veiklos

ieta, trukme, teikiamos paslaugos vaikui, ug,comoJi kllba, mokyo.iq ir
grupeje skaidius. Aprase numatytas maksirnalus i. mirrimatus vait q
;oginiai darbuotojai organizuojantis ugdomqi4 veikl4 pagal ugdvmo

rtinto modelio ypatumus ir individualiur vaikq poreifius. visose
pagal poreiki yra teikiama logopedo pagalba. Skiriant pedagoginiq

etatus, atsizvelgiama i tai, kad vienu metu grupeje su vailai, uut*l ".:nys. Numatyta, kad 24 val. modelis taikomas tik tuo atveju, kai del
negali rupintis vaiko ugdymu arba, seimos situaciia ivertinus
augos skyrius bei Savivaldybes vaiko geroves komisijos nutarimu.
taikoma vienkartine vaiko prieZiDros p,aslauga, tevams mol<ant
atlyginimo dydi. Pasibaigus ugdyrro proc€Sui, neformaliojo ugdymo

i neformaliojo vaikq Svietimo paslaugq teik€jai.
as buvo atsizvelgla, Svietimo tarybos nariari pritare ikimokyklinio ir
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Narkevidiene deleguoti i Klaipedos miesrto savivaldybes svietimo
rs 2016 -2020 metq bendrojo plano rengirno darbo grupg;

'ydas cesiulis, Kristina Paulike deleguoti i organizuojam4 Lietuvos
ir mokslo ministerijos rudens pasitarim4 Seirne.

tarybos pirmininkas pasi'le pakeisti Gabriele Kazbaruitvte
i, kuri nedalyvavo Svietimo tarybos veiklrrje, nelaukiani

,Lietuvos
Svietimo

Ramwdas Ju5ka


