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Gerb. Tarybos nariai,
Šios dienos Tarybos posėdžio darbotvarkėje numatytas svarstyti klausimas Dėl Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr.T2-296 „Dėl priėmimo į
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo.
Jau beveik mėnesį šie planuojamo pakeitimai kursto aistras, nerimą ir net
nepasitenkinimą tėvų tarpe.
I. Glausta įvykiu chronologija gerbiamiems Tarybos nariams, kodėl šis klausimas tėvams
kelia tiek nerimo (išsami įvykių apžvalga pateikiama 1 priede):
1. Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T2-236 ir
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu
Nr.AD1-3160 įvykdyti pirmieji priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos pakeitimai, kuriais: 1) vėlinta prašymų priimti į savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklas pateikimo data, perkeliant ją iš anksčiau planuotos sausio 4 dienos į vasario
19/21 dienas; 2) sudarytos galimybės prašymus mokykloms pateikti asmeniškai ar registruotu
laišku. Tėvai informuojami, kad pirmenybė bus teikiama asmeniškai (t.y. taip vadinamojoje
„gyvoje eilėje“) pateiktiems prašymams.
2. 2018 m. sausio 3 d. Savivaldybės administracijos surengtoje spaudos konferencijoje
pateikiama informacija, kad „registruotais laiškais pateiktiems prašymams bus suteikiamas
prioritetas lyginant su pateiktais „gyvoje eilėje“. Tai tampa naujiena ne tik tėvams, bet ir daliai
mokyklų vadovų. Tėvų tarpe kyla nerimas, peraugantis į paniką:
1) dalies tėvų informacija nepasiekia, jie ramiai laukia vasario 19 d. „gyvos eilės“;
2) dalis svarsto siųsti ar nesiųsti laiškus, nes oficialaus Tarybos sprendimo dar nėra, todėl
informacija vertinama kaip neatitinkanti teisės norminių aktų;
3) tėvus pasieka nepilna informacija apie registruotų laiškų kaip prašymų registravimo
tvarką – tikima, kad jie bus registruojami vasario 19 d. eilės tvarka pagal išsiuntimo
datą;
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4) mokyklas jau pasiekia pirmieji laiškai, tėvai skuba, nors teisiškai naujoji tvarka dar
negalioja.
3. 2018 m. sausio 15-16 dd. spaudoje pasklinda dar vienas naujas informacinis gandas.
Teigiama, kad pirmenybės nebus jokiems prašymams, visi prašymai (tiek gautieji registruotais
laiškais, tiek ir asmeniniai) bus tiesiog registruojami ir prasidėjus priėmimo laikui jau mokyklų
priėmimo komisijos spręs kuriuos prašymus tenkinti, o kuriuos – ne.
4. Galiausiai, šiandien vyksta Savivaldybės Tarybos posėdis, kuriame Jūs, gerbiamieji Tarybos
nariai, jau oficialiai svarstysite priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos pakeitimus. Jums pateiktame sprendimo priėmimo projekte yra rašoma, kad
„Pirmąją prašymų registravimo dieną mokyklose pirmiausia įregistruojami registruotu
laišku atsiųsti prašymai, kurių išsiuntimo data (patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra ne
vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų priėmimo diena“. Skaitydami šią eilutę, suprantame,
kad registruotais laiškais atsiųstiems prašymams, visgi, suteikiamas prioritetas.
II. Vakarų Lietuvos tėvų forumo pozicija:
1. Norime atkreipti dėmesį, kad tėvų nerimas yra pagrįstas.
1) pirma, vieša paslaptis, kad būsimų pirmokėlių tėvai skuba, nes nori pateikti pas juos
tenkinančius mokytojus, nors to įstatymiškai ir negali daryti (tėvų noras suprantamas);
2) antra, dalis būsimų penktokų keičia mokyklas (pvz., Gilijos pradinės mokyklos vaikai
išeis į kitas mokyklas, kuriose yra vykdomas pagrindinis ugdymas ir formuojamos
penktosios klasės) – jiems aktualus patekimo į tas mokyklas klausimas;
3) trečia, būsimieji gimnazistai turi plačias galimybes rinktis gimnazijas, todėl prašymų
eiliškumas jiems yra itin aktualus;
4) galiausiai, yra mokyklų, kuriose vykdomas kryptingas pradinis ugdymas ir tėvai privalo
rinktis klases – šiose mokyklose prašymų pateikimo prioritetiškumas yra labai svarbus.
2. Atsižvelgdami į šią painiavą bei tėvų tarpe plintančius gandus, prašome gerbiamų
Savivaldybės Tarybos narių priimant sprendimą atsižvelgti į tai, kad sprendimo projekte
pateiktos formuluotės yra dviprasmiškos bei sudarančios galimybes tėvams dviprasmiškai jas
interpretuoti. Būtina jas tikslinti.
3. VLTF nuomone, susidariusioje situacijoje būtų neteisinga stabdyti patį procesą, kuris (nors
ir pažeidžiant teisės aktų hierarchiją) jau yra prasidėję. Galimybė prašymus pateikti registruotu
laišku yra vertintina teigiamai, kaip leidžianti išvengti gėdingo stumdymosi „gyvoje eilėje“.
4. Prašome atsakingų Klaipėdos miesto savivaldybės institucijų ateityje nepriiminėti svarbių
švietimo bendruomenei sprendimų didžiųjų metų švenčių ar vasaros atostogų metu. Tėvai
nespėja sekti informacijos, o ir sprendimai dažnu atveju priimami ne iki galo juos išdiskutavus
su švietimo bendruomene, todėl vėliau tenka juos taisyti.
5. Galiausiai, gerbkime tėvus. Koks bebūtų sprendimas, jis turi būti aiškus ir nedviprasmiškas
bei nekaitaliojamas kas savaitę ar mėnesį. Tarybai priėmus sprendimą jį lydintis
Administracijos Direktoriaus įsakymas turėtų itin aiškiai detalizuoti visas galimas
įgyvendinimo tvarkas.

Pagarbiai,
Vakarų Lietuvos tėvų forumas ir Klaipėdos miesto tėvų bendruomenė
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1 priedas. Įvykiu chronologija
Nr.
1

2

Data
2017 m.
ruduo

2017 m.
gruodžio
mėn.
antra
pusė

Įvykis
Dauguma būsimų pirmokų, penktokų ir
gimnazijų pirmų klasių moksleivių tėvų
buvo informuoti, kad priėmimas į šias
klases prasidės nuo 2018 m. sausio 4 d.
Tėvus pasiekia žinia (kuri patvirtinama ir
VLTF atstovei Gabrielei BurbulyteiTsiskarishvili 2017 m. gruodžio 20 d.
Klaipėdos miesto Švietimo tarybos
posėdyje), kad planuojami Priėmimo į
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo
mokyklas
tvarkos
aprašo
pakeitimai.
Šie pakeitimai patvirtinami Klaipėdos
miesto savivaldybės Tarybos 2017 m.
gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T2-236, o
vykdyti pradedami Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriui
2017 m. gruodžio 27 d. pasirašius įsakymą
Nr.AD1-3160.

Problemos

Planuojama, kad (kaip ir prieš tai
buvusiais metais) teks nuo
ankstyvo ryto budėti „gyvoje“
eilėje;
Dirbantys tėvai planuoja imti
laisvadienį.

Pakeitimų esmė:
1) vėlinti prašymų priimti į savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas pateikimo datą,
perkeliant ją iš anksčiau planuotos sausio 4
dienos į vasario 19/21 dienas;
2)
sudaryti
galimybes
prašymus
mokykloms
pateikti
asmeniškai
ar
registruotu laišku (informuojant, kad
pirmenybė bus teikiama asmeniškai
pateiktiems prašymams).
Visi ramiai laukia vasario 19 dienos (nors turime informuoti, kad 2018 m. sausio 4 dieną buvo tėvų, kurie atvyko
į mokyklas pateikti prašymų, nes jų nepasiekė informacija apie pasikeitimus).
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2018 m.
sausio 3
d.

Savivaldybės administracijos surengtoje
spaudos
konferencijoje
pateikiama
informacija, kad „registruotais laiškais
pateiktiems prašymams bus suteikiamas
prioritetas lyginant su pateiktais „gyvoje
eilėje“. *

Tai buvo naujiena ne tik tėvams,
VLTF,
bet
ir
mokyklų
direktoriams*

(* šaltinis: www.atviraklaipeda.lt // https://www.atviraklaipeda.lt/2018/01/03/priemimas-mokyklas-rasykitelaiskus/ )
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2018 m.
sausio 5
d.

VLTF atstovams pradėjus aiškintis
naujienas, paaiškėjo, kad miesto bendrojo
ugdymo mokyklos jau pradėjo įgyvendinti
šiuos pakeitimus, nors oficialiai niekas
neatšaukė 2017 m. gruodžio 21 d. Tarybos
sprendimo bei 2017 m. gruodžio 27 d.
Administracijos direktoriaus įsakymo (žr. 2
punktą lentelėje).
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2018 m.
sausio
10 d.

Įvyksta Klaipėdos miesto Švietimo tarybos
posėdis, kuriame pristatomi planuojami
tvarkos pasikeitimai.

Tėvų
tarpe
kyla
nerimas,
peraugantis į paniką:
1)
dalies
tėvų
informacija
nepasiekia, jie ramiai laukia vasario
19 d. „gyvos eilės“
2) dalis svarsto siųsti ar nesiųsti
laiškus, nes oficialaus Tarybos
sprendimo dar nėra
3) tėvus pasieka ne pilna
informacija apie registruotų laiškų
kaip prašymų registravimo tvarką
– tikima, kad jie bus registruojami
vasario 19 d. eilės tvarka pagal
išsiuntimo datą
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4) mokyklas jau pasiekia pirmieji
laiškai
VLTF išplatina savo poziciją (www.vltf.lt)
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2018 m.
sausio
15-16
dd.

Spaudoje pasklinda informacija, „...kad nei
paštu, nei fiziškai prašymai nebus
numeruojami pagal gavimo eilę. Tai neturės
jokios įtakos vaiko priėmimui į mokyklą“**

(** informacijos šaltinis
tevams-nesiulo-846521 )
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2018 m.
sausio
23 d.

Tėvų tarpe nerimas nemažėja, nes
kyla pagrįsti klausimai, kaip
techniškai
vyks
prašymų
registracija; kaip bus, jei visi
prašymai bus atsiųsti registruotais
laiškais iki vasario 19 (ar 21 )
dienos ir jų bus daugiau, negu
klasėse numatyta vietų?

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/budeti-prie-mokyklu-

Klaipėdos miesto savivaldybės oficialioje
internetinėje
svetainėje
paskelbta
informacija, kad: „Norint pateikti prašymą,
fiziškai atvykti į mokyklą tikrai nėra būtina.
Nors komisija, sudarydama sąrašus, vertina
ir prašymo pateikimo datą, tėveliai, kurie
siųs prašymus registruotu paštu, tikrai
nenukentės, nes visi prašymai, į mokyklas
išsiųsti iki vasario 19-osios, taip pat ir su
vasario 19-osios pašto antspaudu bus
užregistruoti pirmiausiai. Tokie prašymai
konkretaus numerio neturės – visi bus
vertinami kaip gauti vasario 19-ąją. Po
paštu gautų prašymų rikiuosis prašymai,
kuriuos pateiks į mokyklas vasario 19-ąją ir
vėliau atėję tėvai“ ***

Tėvų tarpe nerimas nemažėja, nes
kyla pagrįsti klausimai, kaip
techniškai
vyks
prašymų
registracija; kaip bus, jei visi
prašymai bus atsiųsti registruotais
laiškais iki vasario 19 (ar 21 )
dienos ir jų bus daugiau, negu
klasėse numatyta vietų?

(*** informacijos šaltinis https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/arteja-priemimo-i-mokyklas-startas/3699 )
8

2018 m.
sausio
25 d.

Savivaldybės Tarybai pateiktame svarstyti
projekte rašoma, kad: „Pirmąją prašymų
registravimo dieną mokyklose pirmiausia
įregistruojami registruotu laišku atsiųsti
prašymai,
kurių
išsiuntimo
data
(patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra
ne vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų
priėmimo diena“.

Suprantame, kad pirmenybė, visgi,
teikiama
registruotu
laišku
atsiųstiems prašymams.

2 priedas. Skaičius mokinių, kuriems aktualūs planuojami priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas
pokyčiai

Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų
bendrajame plane (patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr.T2-119) pateikiamas prognozes 2018 m. rugsėjo 1 dieną pradinio ugdymo 1 klases turėtų
pradėti lankyti 1720 mokinių, pagrindinio ugdymo 5 klases – 1680 mokinių, o gimnazijų pirmąsias
klases – 1310 mokinių. Vadinasi, priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos pakeitimai tiesiogiai palies ne tik 4710 mokinių, bet ir daugiau nei 9 tūkst. jų tėvų ar
globėjų.
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