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Vilnius
Projekto rengėjas: Švietimo ir mokslo ministerija.
Projekto tikslas - įteisinti jungtines mokyklas, sukurti prielaidas efektyviau panaudoti mokymo
lėšas, žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, valdymo lėšas mokyklose, įgyvendinti įtraukiojo
ugdymo nuostatas, nustatyti klasių sudarymo ir mokyklų jungimo kriterijus.
Dabartinė situacija:
 Mokinių poreikių tenkinimo tęstinumui užtikrinti skirtingų tipų mokyklos gali sudaryti
bendradarbiavimo sutartis. Jungtinės veiklos sutartys nėra sudaromos.
 Jungtinės mokyklos sąvoka nėra vartojama;
 Nėra nustatytas mažiausias mokinių klasėje skaičius.
 Galima jungti tris 1–4 klases. 5–8 klasėms jungimo ribojimas netaikomas. Jungtinėms klasėms
jungtiniai ugdymo planai nėra sudaromi.
Projekto esmė. Siūlomi esminiai pakeitimai:
 Mokykloms suteikta teisė sudaryti jungtinės veiklos (asociacijos) sutartis;
 Įteisinama ir apibrėžiama jungtinė mokykla, kuri suprantama kaip:
o mokykla, turinti filialą ar skyrių, esantį kitoje gyvenamojoje vietovėje, ir vykdantį atitinkamo
lygmens bendrojo ugdymo programas;
o įsteigta sujungus dvi ar daugiau bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių atitinkamo lygmens
bendrojo ugdymo programas ir toliau veikiančių tose pačiose patalpose;
o bendroji bendrojo ugdymo mokykla, turinti specialiojo ugdymo skyrių (specialiąsias klases),
vykdantį atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas;
o savivaldybės mokykla, esanti savivaldybės teritorijos pakraštyje ir finansuojama kelių
savivaldybių;
o mokyklos, sudariusios junginės veiklos (asociacijos) sutartį.
 Atsisakoma nuostatos, kad gimnazija, įgyvendinanti savitos pedagoginės sistemos elementus,
gali vykdyti akredituotą vidurinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programą ar
akredituotą vidurinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ir pradinio ugdymo
programą;
 Nustatoma, kad jungtinėms klasėms sudaromas jungtinis ugdymo planas;
 Nustatomas mažiausias (8) ir koreguojamas didžiausias mokinių (jungtinėje) klasėje skaičius,
kuris priklauso nuo ugdymo programos ir klasės paskirties (pvz., didžiausias mokinių, ugdomų
pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius sumažintas nuo
40 iki 30 mokinių). Didžiausias mokinių skaičius jungtinėje klasėje ir nejungtinėje klasėje gali būti
toks pat.
 Praplėstos galimybės jungti klases, kuriose ugdomi mokiniai pagal pradinio ugdymo programą
(1–4 klasės). Numatyta, kad galima jungti dvi, tris ar keturias klases;
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 Nustatoma, kad galima jungti tik gretimas klases, kuriose ugdoma pagal pagrindinio ugdymo
programos pirmąją dalį (5–8 klasės). Šios jungtinės klasės gali būti sudaromos ir progimnazijose.
Nustačius, kad mažiausias mokinių skaičių klasėje gali būti 8 mokiniai, 2018 m. papildomai reikėtų
3,5 mln. Eur, o 2019 m. – 10,5 mln. Eur.
Derinimas. Nutarimo projektas buvo pateiktas derinti Finansų ministerijai, Teisingumo ministerijai
ir Lietuvos savivaldybių asociacijai.
 Lietuvos savivaldybių asociacija nepritaria projekto nuostatoms, susijusioms su galimu
savivaldybės prisidėjimu prie finansavimo, jei (jungtinėje) klasėje yra mažesnis mokinių skaičius už
projekte nustatytą. Taip pat siūlo koreguoti mažiausią ir didžiausią mokinių skaičių tam tikrų
ugdymo programų ir paskirčių (jungtinėse) klasėse ir numatyti pakankamai lėšų šiems pakeitimams
įgyvendinti.
 Finansų ministerija pažymi, kad galimybių skirti papildomų lėšų nėra.
 Teisingumo ministerijos išvada nėra pateikta.
 Projektas darbo tvarka derinamas su Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupe.
2018 m. liepos 10 d. projektas apsvarstytas tarpinstituciniame pasitarime.
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas įgyvendina Vyriausybės programos 127.6 papunktį,
kuriame numatoma suteikti neįgaliesiems ir kitoms socialinės atskirties grupėms galimybes įgyti
bendrąjį išsilavinimą ir ugdyti savo gebėjimus kartu su kitais asmenimis tose bendruomenėse, kur
jie gyvena, 128.1 papunktį, kuriame numatoma pertvarkyti bendrojo (formaliojo ir neformaliojo)
ugdymo mokyklų finansavimo metodiką ir 128.2 papunktį sukurti jungtinių mokyklų tinklą, siejantį
pradines mokyklas, progimnazijas ir gimnazijas, kuriame bus sujungti žmogiškieji ir materialieji
ištekliai bei optimaliai naudojamos valdymo lėšos.
Dalykinio vertinimo išvada:
 Kaip nurodoma Valstybinio audito 2017 m. lapkričio 28 d. ataskaitoje Nr. VA-2017-P-50-1-20
„Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai“, „mažos ir jungtinės klasės neužtikrina gerų rezultatų“
(p. 7). Todėl galimybės jungti klases, kuriose ugdomi mokiniai pagal pradinio ugdymo programą
(1–4 klasės) praplėtimas yra diskutuotinas.
 Atsižvelgiant į 2018 m. liepos 10 d. tarpinstitucinio pasitarimo sprendimą, projektą siūloma
svarstyti kartu su Vyriausybės nutarimo „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektu.
Politikos įgyvendinimo grupės patarėja

Jolanta Bieliauskaitė
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