Projektas
NUTARIMAS
DĖL POKYČIŲ ŠVIETIMO SRITYJE
Atsižvelgdami į tai, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija)
savo rašte „Dėl prielaidų kokybei stiprinti ugdyme sudarymo“, adresuotame savivaldai, jau pateikė
šias iniciatyvas, kurios lems mokyklų tinklo pertvarką:
„1. nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nejungti 5–8 klasių ir rekomenduoti 1–4 klases jungti tik
po dvi, o nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. panaikinti galimybę jungti po tris ar keturias 1–4 klases;
2. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. gimnazijose, vykdančiose vidurinio ugdymo programą ir
pagrindinio ugdymo programą ar vidurinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ir
pradinio ugdymo programą, arba specializuoto ugdymo krypties programas, sudaryti ne mažiau
kaip po dvi III gimnazijos klases (t. y. III gimnazijos klasės sraute turėtų mokytis ne mažiau kaip 31
mokinys), išskyrus gimnazijas, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba, lietuvių ir tautinės
mažumos kalba, tautinių mažumų kalbomis, kai gyvenamojoje vietovėje esančiose dviejose ar
trijose gimnazijose mokoma skirtingomis mokomosiomis kalbomis; gimnazijose, priskirtose miesto
pakraščio mokyklai, pasienio ruože esančiose gimnazijose; gimnazijose, skirtose mokiniams dėl
įgimtų ar įgytų sutrikimų ar dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių; skyriuose, vykdančiuose suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą;
3. rekomenduoti gimnazijose, kuriose ugdoma pagal akredituotą vidurinio ugdymo
programą ir pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, sudaryti ne mažiau kaip po keturias III
gimnazijos klases;
4. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradines mokyklas, pagrindines mokyklas ir
progimnazijas, išskyrus nevalstybines, kuriose mokosi 60 ir mažiau mokinių, reorganizuoti arba
likviduoti; pertvarkyti struktūrą į pradinio ugdymo skyrius ir palikti juos veikti tose pačiose
patalpose;
5. sutarti, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokymo lėšos iš valstybės biudžeto
neskiriamos klasėms, kuriose mokosi 1–7 mokiniai.“
Pažymime, kad dėl šių pokyčių regionuose mažės mokyklų tinklas, juolab, kaip pati Ministerija
pripažįsta, Lietuvoje yra apie 100 mokyklų, kurios turi mažiau kaip 60 mokinių ir gali būti
likviduotos ar reorganizuotos, o tai ypač palies atokiose vietovėse gyvenančius, dažnai – pradinių
klasių vaikus, kurie bus priversti mokytis toli nuo savo namų;

konstatuojame, kad siūlomi pokyčiai mažins ir gimnazijų tinklą, kai tuo tarpu nėra įrodyta, jog toks
tinklo mažinimas, kai nustatoma prievolė užtikrinti būtent 31 mokinio buvimą klasės sraute,
užtikrina geresnę mokymo ir mokymosi kokybę;
atkreipiame dėmesį, kad tokie Vyriausybės ir Ministerijos skubotai ir vienašališkai inicijuojami
pokyčiai, kurie nėra iki galo išdiskutuoti, trukdo partijų deryboms dėl Nacionalinio švietimo
susitarimo;
raginame Vyriausybę susilaikyti nuo švietimo tinklo pokyčių tol, kol nėra pasiektas Nacionalinis
susitarimas švietimo srityje ir vienašališkai nemažinti švietimo paslaugų prieinamumo regionuose.
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