Jonavos rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2021-2025 m. bendrojo plano
priedas
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO,
PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2021-2025 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Bendrieji mokyklų pertvarkymo, reorganizavimo ir klasių formavimo kriterijai:
1. mokykla gali formuoti pradinio ugdymo programos (1-4 kl.) jungtinę klasę tik tuo atveju, jeigu mokyklai pakanka skirtų lėšų; mokykla priima
sprendimą dėl jungtinių klasių formavimo suderinusi su savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju, Finansų ir biudžeto
skyriaus vedėju ir savivaldybės administracijos direktoriumi. Kriterijus netaikomas formuojant specialiąsias klases;
2. mokykloje nesusidarius 5-8 klasėse LR Vyriausybės nutarimais patvirtinto* mažiausio mokinių skaičiaus klasėje, klasė neformuojama, gretimos
klasės nejungiamos. Kriterijus netaikomas formuojant specialiąsias klases;
3. mokykla iki einamųjų metų kovo 1 d. nesurinkusi 100 mokinių (skaičiuojami besimokantys bendrojo ugdymo klasėse ir priešmokyklinio ugdymo
grupėse) skaičiaus, pertvarkoma arba reorganizuojama.
Eil.
Nr.

Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos
ugdymo programos, savininkas (-ai)

1

2

1.

Jonavos pradinė mokykla
Tipas - pradinė mokykla.
Vykdo priešmokyklinio, pradinio ugdymo
programas.
Jonavos Panerio pradinė mokykla
Tipas - pradinė mokykla.
Vykdo priešmokyklinio, pradinio ugdymo

2.

Mokyklos steigimo,
Planuojamos
Mokyklos pavadinimas,
reorganizavimo, likvidavimo, reorganizavimo, tipas, vykdomos programos
pertvarkymo, struktūros
likvidavimo,
po reorganizavimo,
pertvarkos būdai ir etapai
pertvarkymo ir
likvidavimo pertvarkymo,
struktūros
struktūros pertvarkos
pertvarkos
pabaigos data
3

4

5

Pastabos

6

2

3.

4.

5.

6.

7.

programas.
Jonavos Justino Vareikio progimnazija
Tipas - progimnazija.
Vykdo priešmokyklinio, pradinio ugdymo
programas, pagrindinio ugdymo
programos pirmąją dalį.
Jonavos Raimundo Samulevičiaus
progimnazija
Tipas - progimnazija.
Vykdo priešmokyklinio, pradinio ugdymo
programas, pagrindinio ugdymo
programos pirmąją dalį.
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
Tipas - gimnazija.
Vykdo pagrindinio ugdymo programos
antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą.

Dalyvauja Jonavos
suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centro
reorganizavimo procese

Iki 2021-08-31

Jonavos Senamiesčio gimnazija
Tipas - gimnazija.
Vykdo pagrindinio ugdymo programos
antrąją dalį ir vidurinio ugdymo
programą.
Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centras
Tipas - gimnazija.
Vykdo pagrindinio ugdymo programą
(jaunimo klasės), suaugusiųjų pradinio ir

Mokykla reorganizuojama
prijungiant prie Jonavos
Jeronimo Ralio gimnazijos
kaip suaugusiųjų mokymo
skyrius (su I-IV gimn.

Iki 2021-08-31

Jonavos Jeronimo Ralio
gimnazija
Tipas - gimnazija.
Vykdo pagrindinio ugdymo
programos antrąją dalį ir
vidurinio ugdymo
programą; suaugusiųjų
pagrindinio ugdymo
programos antrąją dalį ir
suaugusiųjų vidurinio
ugdymo programą.
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pagrindinio ugdymo programas,
suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.
.

8.

9.

klasėmis).
Suaugusiųjų 5-8 klasių
mokiniams siūloma nuo
2021-09-01 tęsti mokymąsi
kitose šalies bendrojo
ugdymo mokyklose,
vykdančiose mokymą
nuotoliniu ugdymo proceso
organizavimo būdu pagal
suaugusiųjų bendrojo
ugdymo programas.

Jaunimo klasių mokiniai
nukreipiami į pagal
gyvenamąją vietovę
priklausančių bendrojo
ugdymo mokyklų bendrąsias
klases; jaunimo 8-9 klasių
mokiniams nuo 2021-09-01
siūloma tęsti mokymąsi
pagrindinėse mokyklose
arba Jonavos politechnikos
mokykloje.
Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla Jeigu 9 klasėje mokinių
Tipas - pagrindinė mokykla.
skaičius mažesnis nei LR
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio,
Vyriausybės nutarimais*
pradinio, pagrindinio ugdymo programas. patvirtintas mažiausias
mokinių skaičius klasėje,
klasė neformuojama, po metų
mokykla pertvarkoma į
progimnaziją.
Jeigu 9 klasėje mokinių
Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla

Mokykla turi
Upninkų skyrių;
vykdoma
pradinio ir
ikimokyklinio
ugdymo
programos
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Tipas - pagrindinė mokykla.
Vykdo priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programas,
individualizuotas pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas, socialinių įgūdžių
ugdymo programą.
10. Jonavos r. Žeimių mokykladaugiafunkcis centras
Tipas - pagrindinė mokykla.
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas.
Vykdomas vaikų bei suaugusiųjų
neformalusis švietimas, sudaromos
sąlygos teikti vietos bendruomenei
reikalingas kultūros, sporto ir kt.
paslaugas.
11. Jonavos r. Ruklos Jono
Stanislausko mokykla-daugiafunkcis
centras
Tipas - pagrindinė mokykla.
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo programas.
Vykdomas vaikų bei suaugusiųjų
neformalusis švietimas, sudaromos
sąlygos teikti vietos bendruomenei
reikalingas kultūros, sporto ir kt.
paslaugas.
12. Jonavos rajono Šveicarijos
progimnazija
Tipas - progimnazija.
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio,

skaičius mažesnis nei LR
Vyriausybės nutarimais*
patvirtintas mažiausias
mokinių skaičius klasėje,
klasė neformuojama, po metų
mokykla pertvarkoma į
progimnaziją.
Nuo 2022 m. neformuojama
9 klasė; nuo 2023 m.
mokykla pertvarkoma į
progimnaziją.

Nuo 2022 m. neformuojama
9 klasė; nuo 2023 m.
mokykla pertvarkoma į
progimnaziją.
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pradinio, pagrindinio ugdymo programos
pirmąją dalį.
13. Jonavos rajono Bukonių mokykladaugiafunkcis centras.
Tipas - pagrindinė mokykla.
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo programas.
Vykdomas vaikų bei suaugusiųjų
neformalusis švietimas, sudaromos
sąlygos teikti vietos bendruomenei
reikalingas kultūros, sporto ir kt.
paslaugas.
14. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio
mokykla
Tipas - pagrindinė mokykla.
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo programas.
15. Jonavos rajono Užusalių mokykladaugiafunkcis centras
Tipas - pagrindinė mokykla.
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo programas.
Vykdomas vaikų bei suaugusiųjų
neformalusis švietimas, sudaromos
sąlygos teikti vietos bendruomenei
reikalingas kultūros, sporto ir kt.
paslaugas.

Nuo 2022 m. neformuojama
9 klasė; nuo 2023 m.
mokykla pertvarkoma į
progimnaziją.

Nuo 2022 m. neformuojama
9 klasė; nuo 2023 m.
mokykla pertvarkoma į
progimnaziją.

Nuo 2022 m. neformuojama
9 klasė; nuo 2023 m.
mokykla pertvarkoma į
progimnaziją.

* mažiausias mokinių skaičius klasėje nustatytas LR Vyriausybės nutarimais patvirtintose „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse“ ir
„Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše“.

______________________

