Projektas
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 23 D.
SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO
MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
.... Nr. ....
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsniu ir 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Mokyklų,
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių
formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–
2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d.
sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedo lentelę:
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.

Kauno Jurgio
Dobkevičiaus
progimnazija
Priešmokyklinio,
pradinio ugdymo
programos ir
pagrindinio ugdymo
programos pirmoji
dalis
Kauno miesto
savivaldybė (toliau –
Savivaldybė)
Mokinių (klasių)
skaičius –290 (15)

Nuo 2019-09-01 vykdys
dvikalbį ugdymą pagal
pradinio ugdymo programą ir
pagrindinio ugdymo programos
pirmąją dalį.
Nuo 2020-09-01 įgyvendins
tarptautinio bakalaureato
programas

–

Kauno Jurgio
Dobkevičiaus
progimnazija
Priešmokyklinio,
pradinio ugdymo
programos ir
pagrindinio
ugdymo
programos
pirmoji dalis,
tarptautinio
bakalaureato
programos“.

2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9.

Kauno Aleksandro
Puškino gimnazija
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo
programos,

Dalyvauja Kauno 6-ojo
lopšelio-darželio
reorganizavimo procese
(prie Kauno Aleksandro
Puškino gimnazijos
prijungiamas Kauno 6-asis
lopšelis-darželis)

2018-08-31

Kauno
Aleksandro
Puškino
gimnazija
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio,

2
suaugusiųjų
pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
programos
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 894 (49)

pagrindinio ir
vidurinio
ugdymo
programos,
suaugusiųjų
pagrindinio ir
vidurinio
ugdymo
programos“.

3. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:
„16.

Kauno Bernardo
Brazdžionio mokykla
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ir pagrindinio
ugdymo programos
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 331 (17)

Dalyvauja Kauno Jono
Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro
reorganizavimo procese
(prie Kauno Bernardo
Brazdžionio mokyklos
prijungiama Kauno Jono
Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras)

2018-08-31

Kauno Bernardo
Brazdžionio
mokykla
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ir
pagrindinio
ugdymo
programos“.

Reorganizuojama prijungiant 2018-08-31
prie Kauno suaugusiųjų
mokymo centro

Kauno
suaugusiųjų ir
jaunimo
mokymo centras
Pagrindinio
ugdymo
programa ir
suaugusiųjų
pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio
ugdymo
programos“.

4. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:
„18.

Kauno Tito Masiulio
jaunimo mokykla
Pagrindinio ugdymo
programa
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 81 (7)

5. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:
„21.

Kauno Kovo 11-osios
gimnazija
Priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo
programos,
priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio
ir vidurinio specialiojo
ugdymo programos
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 548 (29)

Dalyvauja Kauno Vandos
Tumėnienės ugdymo centro
reorganizavimo procese
(prie Kauno Kovo 11-osios
gimnazijos prijungiamas
Kauno Vandos Tumėnienės
ugdymo centras)

2018-08-31

Kauno Kovo
11-osios
gimnazija
Priešmokyklinio,
pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio
ugdymo
programos,
pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio
specialiojo
ugdymo

3
programos ir
socialinių
įgūdžių ugdymo
programos“.
6. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
„22.

Kauno „Nemuno“
mokykla-daugiafunkcis
centras
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ir pagrindinio
ugdymo programos
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 219 (13)

Dalyvauja Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“
reorganizavimo procese
(prie Kauno „Nemuno“
mokyklos-daugiafunkcio centro
prijungiamas Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“)

2018-08-31

Kauno
„Nemuno“
mokykla-daugiafunkcis
centras
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ir
pagrindinio
ugdymo
programos“.

2018-08-31

Kauno Bernardo
Brazdžionio
mokykla
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ir
pagrindinio
ugdymo
programos“.

2018-08-31

Kauno
suaugusiųjų ir
jaunimo
mokymo centras
Pagrindinio
ugdymo
programa ir
suaugusiųjų
pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio
ugdymo
programos“.

–

Kauno Pilėnų
progimnazija
Priešmokyklinio,
pradinio ugdymo
programos ir
pagrindinio

7. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:
„23.

Kauno Jono ŽemaičioVytauto mokykla-daugiafunkcis centras
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio ir pagrindinio
ugdymo programos
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 278 (14)

Reorganizuojama
prijungiant prie Kauno
Bernardo Brazdžionio
mokyklos

8. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:
„26.

Kauno jaunimo
mokykla
Pagrindinio ugdymo
programa
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 100 (8)

Reorganizuojama prijungiant
prie Kauno suaugusiųjų
mokymo centro

9. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:
„28.

Kauno Pilėnų
progimnazija
Priešmokyklinio,
pradinio ugdymo
programos ir
pagrindinio ugdymo

Nuo 2018-09-01
1 klasės komplektuojamos tik
patalpose Šiaurės pr. 73,
palaipsniui atsisakant patalpų
Ašigalio g. 23

4
programos pirmoji
dalis
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 486 (21)

ugdymo
programos
pirmoji dalis“.

10. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:
„29.

Kauno Antano
Reorganizuojama prijungiant
Smetonos gimnazija
prie Kauno Gedimino sporto ir
Pagrindinio ugdymo
sveikatinimo gimnazijos
programos antroji dalis
ir vidurinio ugdymo
programa
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 534 (21)

2018-08-31

Kauno
Gedimino sporto
ir sveikatinimo
gimnazija
Priešmokyklinio,
pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio
ugdymo
programos“.

11. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:
„58.

Kauno Jono
Jablonskio gimnazija
Pagrindinio ugdymo
programos antroji dalis
ir vidurinio ugdymo
programa
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 784 (29)

Nuo 2019-09-01 vykdys
dvikalbį ugdymą pagal
pagrindinio ugdymo programos
antrąją dalį ir vidurinio
ugdymo programą.
Nuo 2020-09-01 įgyvendins
tarptautinio bakalaureato
programas

–

Kauno Jono
Jablonskio
gimnazija
Pagrindinio
ugdymo
programos
antroji dalis ir
vidurinio
ugdymo
programa,
tarptautinio
bakalaureato
programos“.

12. Pakeisti 59 punktą ir jį išdėstyti taip:
„59.

Kauno Gedimino
sporto ir sveikatinimo
gimnazija
Priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo
programos
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 391 (17)

Dalyvauja Kauno Antano
Smetonos gimnazijos
reorganizavimo procese
(prie Kauno Gedimino sporto ir
sveikatinimo gimnazijos
prijungiama Kauno Antano
Smetonos gimnazija)

2018-08-31

Kauno
Gedimino sporto
ir sveikatinimo
gimnazija
Priešmokyklinio,
pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio
ugdymo
programos“.

13. Pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:
„60.

Kauno technologijos
universiteto inžinerijos
licėjus
Pradinio, pagrindinio,
vidurinio ir

Nuo 2018-09-01 ugdymo
procesas vykdomas patalpose
S. Lozoraičio g. 13 ir
Vaidoto g. 11

–

Kauno
technologijos
universiteto
inžinerijos
licėjus

5
specializuoto ugdymo
programos
Savivaldybė
Mokinių (klasių)
skaičius – 1128 (40)

Pradinio,
pagrindinio,
vidurinio ir
specializuoto
ugdymo
programos“.

14. Pakeisti 69 punktą ir jį išdėstyti taip:
„69.

Kauno suaugusiųjų
mokymo centras
Suaugusiųjų pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
programos
Savivaldybė

Dalyvauja Kauno Tito
Masiulio jaunimo mokyklos ir
Kauno jaunimo mokyklos
reorganizavimo procese
(prie Kauno suaugusiųjų
mokymo centro prijungiamos
Kauno Tito Masiulio jaunimo
mokykla ir Kauno jaunimo
mokykla)

2018-08-31

Kauno
suaugusiųjų ir
jaunimo
mokymo centras
Pagrindinio
ugdymo
programa ir
suaugusiųjų
pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio
ugdymo
programos“.

2018-08-31

Kauno Kovo
11-osios
gimnazija
Priešmokyklinio,
pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio
ugdymo
programos,
pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio
specialiojo
ugdymo
programos ir
socialinių
įgūdžių ugdymo
programos“.

15. Pakeisti 70 punktą ir jį išdėstyti taip:
„70.

Kauno Vandos
Tumėnienės ugdymo
centras
Ikimokyklinio,
pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo
programos
Savivaldybė

Savivaldybės meras

Reorganizuojamas
prijungiant prie Kauno
Kovo 11-osios gimnazijos

