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Gargždai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo,

patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T11-97 „Dėl

Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“,

10 punktu:

1 .  N u s t a t a u, kad prašymų mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklose  2021–2022 mokslo metais teikimas pradedamas nuo 2021 m.  balandžio 6 d. 10 val.

elektroninėje sistemoje „Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema“

adresu https://ugdymas.klaipedos-r.lt.

2 .  P a v e d u  Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui Algirdui Petravičiui, Bendrųjų reikalų

skyriaus kompiuterinių sistemų specialistei Kristinai Kačerauskienei ir savivaldybės bendrojo

ugdymo mokyklų vadovams užtikrinti gyventojų konsultavimą prašymų, teikiamų pradedant lankyti

mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens

ugdymo programą, registravimo informacinėje sistemoje klausimais.

3. Skelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

Direktorius    Artūras Bogdanovas
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