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Ukmergė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 7-256
patvirtintą Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir
priešmokyklines grupes tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):
1. Papildyti Aprašą 162 punktu ir jį išdėstyti taip:
,,162. Tėvai (globėjai), kurie pageidauja, kad jų vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo
programą būtų ugdomas bendrojo ugdymo mokykloje ir pretenduoja į šio Aprašo 16.4 papunktyje
numatytą lengvatą, registruodami prašymą IS prideda lengvatą patvirtinantį dokumentą (šeimos
sudėties pažymos ar kito tos pačios šeimos vaiko moksleivio pažymėjimo kopiją). Jei pirmumą
patvirtinančių dokumentų nėra, pirmumo teisė neužskaitoma.“
2. Papildyti Aprašą 293 punktu ir jį išdėstyti taip:
,,293. Ugdymo įstaigos vadovas turi teisę vienašališkai nutraukti vaiko, kuris ugdomas
pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo sutartį, jei vaikas be pateisinamos priežasties
nelanko ugdymo įstaigos daugiau nei vieną mėnesį. Pateisinama priežastis – vaiko ar tėvų liga, tėvų
atostogos (visų rūšių, nurodytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse, išskyrus vaiko priežiūros
atostogas).“
3. Papildyti Aprašo 2 priedo ,,Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, aptarnaujamos teritorijos“ lentelę 20 ir 21
punktais ir juos išdėstyti taip:
Eil. Mokyklos
Gatvės
Gyvenvietės,
Nr. pavadinimas
kaimai
20. ,,Šilo“
A. Vienuolio-Žukausko g., Antakalnio g., Atgimimo g., Pivonijos
progimnazija Ąžuolų g., Dariaus ir Girėno g. ,Draugystės g.,
seniūnijos:
Drebulių g., Eglių g., Geologų g., Gružų g., Jaunimo g., Jogvilų k., I
Antakalnio k.
Jaunimo skg., Kaštonų g., Klevų g., Krekšlių g.,
Krekšlių skg., Kūdrų g., Laukų g., Lazdynų g., Lelijų
g., Lyduokių g., Liūnų g., Miškų g. nuo 43 numerio,
Nuotekų g., Nuotekų skg., Pamiškės g., Pilėnų g.,
Pelkių g., Putinų g., Pušų g., Santakos g., Slėnio g.,
Statybininkų g., Šaltalankių g., Šermukšnių g., Šventoji
g., Taikos g., Topolių g., Tujų g., Uosių g., Vienkiemio
g., Vingio g., Vyšnių g. .

2
21. Užupio
pagrindinė
mokykla
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Aguonų g., Alytaus g., Alyvų g., Akloji g., Beržų g.,
Bugenių g., Bugenių skg., Bugenėlių g., Dirvonų g.,
Dirvonų skg., Dzūkų g., Gruodžio 17-osios g., Jurginų
g., Gražinos g., Gvazdikų g., Kreivoji g., Linų g.,
Malkų g., Matininkų g., Mėtų g., Miškų g. iki 42
numerio imtinai, Naujoji g., Pavasario g., Pavasario
skg., Pievų g., Radastų g., Ramunių g., Rožių g., Rusų
g., S. Nėries g., Siauroji g., Smėlių g., Šilagėlių g.,
Trakų g., Trakų skg., Tulpių g., Vasarnamių g., Vėjų g.,
Vilniaus g., Vilties g., Žalioji g., Žibučių g., Žilvičių g.
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