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VTLNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
SPRENDIMAS

DEL BIUDZETINES ISTAIGOS VILNIAUS VYDINO PROGIMNAZIJOS ISTDIGIMO,
BIUDZETINES ISTAIGOS VINIAUS VYDUNO PROGIMNAZIJOS NUOSTATV
PATVTRTINIMO IR BIUDZETINES ISTAIGO-S VILNIAUS MARTYNO MAZVYDO
PROGIMNAZIJOS STRUKTUROS PERTVARKOS
2022 m. vasario

2 d. Nr. l-1302

Vihiius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigrl islatymo

5 ir 6

straipsniais,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio 4 punktu, 7 straipsnio 7 punktu

straipslio 2 dalies

2l

punktu, Lietuvos Respublikos Svietimo istary-mo 42 straipsnio

I

ir

16

dalies

5

punktu, 44 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybds 201 1 m. birZelio 29 d. nutarimtr

Nr. 768 ..Del Mokyklq, rykdandiq forrnalioio Svietimo progmmas, tinklo k[rrimo taisykliq
patvirtinimo'' patvirtintq Mokyklq, vykdaniiq tbrmaliojo 5vietimo programas, tinklo kitrimo
taisykliq

3,4,5,7,21

punktais, Nuostatq, islatrl ar statutrl ifonninimo reikalavimais, patvirtintais

Lietnvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. birzelio 29 d. isakymu Nr.
I 164

,,Del Nuostatq, istatq ar statutq lforminimo rcikalavimq patvifiinimo",

ir Vilniaus

v-

miesto

savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq tinkto pertvarkos 2021-2025 meflI bendrojo plano,

patvirtinto Vilniaus miesto savivald,vbes tarybos 2021 m. kovo

3i

d. sprendimu Nr' l-902,.DeI

Vilniaus miesto' savivaldybds bendrojo ugd"vmo rnokyklq tinklo peftvarkos 2021-2025 metq
bendrojo plano patviftinimo"

I

priedo ..vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdyrno rnokykiq

20212025 rnetq steigirno, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo at jq strukturos peftvalkos
bendrasis planas" 12.2 papunkdio ..Pilaites seniflnijos bendrojo ugdymo mokyklq tinklo
infrastruktlros pokytiai" 2 ir 3 eiluternis, Vilniaus miesto savivaldybes taryba nu

spre n dZia:

1. f steigti iki 2022 m. rugse.io I d. biudZeting istai94 Vilniaus Vydlno progirnnazii4.

2. Nustatvti. kad:
2.1. biudZetines istaigos Viluiaus Vydirno progimnazijos buveine yra lsruties g. 3, Vilnittje;

2.2. biudietines istaigos Vilniaus Vydiuro progirnnazijos savininko teises
igyvendinanti institucija

- Vilniaus miesto

ir

pareigas

savivaldybes taryba;

2.3. biudZetine istaiga Vilniaus Vyd[no progirmrazija vykdys prieimokyklinio ugdymo
programq (esant poreikiui), pradinio ugd,vmo program4, pagrindinio ugdymo programos pirm4j4

dal! ir neformaliojo vaikq svietimo programas, fonnuos

Respublikos 5vietimo, mokslo

ir

ir

pagal Lietuvos
ig.vvJnclins ugdymo turin[

sporto ministro patvirtintE Bendr4i! ugdymo planq

ir

bendrqsias

programas;

2.4'biudZetiu€sistaigosVilniausVycl0noprogimnazijossteigimotikslas-padidintimokymo
pinnosios dalies programas'
(-si) prieinarnurnq pagal praclinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo

3.Peftvarkytiiki2o22m.r.ugsejolcl.biudZetines[staigosVilniausMarlynoMaZvydo
dal! progimnazijos klasiq ir nuo 2022 m' rugsejo i d' Sias

progirnnazijos struktiu4, likviduojant

klases lankandius rnokinius perkeliant

i iio sprendimo I punktu isteigtq biudzeting

istaig4 Vilniaus

Vydhno progirnnazijq.

progimnaziiai ir Vilniaus
4. Nustatyti biuclZetinems istaigoms Vilniaus Martyno Ma2vydo

Vyd|rnoprogimnazijaimokinirlskaidiqirklasiqkomplektqskaidiqiki2022rn.geguZesld.
5'PatvifiintiBiudZetines!staigosVilniausVydiinoprogimnazijosnuostatus(pridedama).
desnavitiq biucl2etines istaigos vilniaus Vydono progimnazijos

6. Skirti clr. Dariq

direktoriurni

io

sutikimu

etato laikinai, iki teises aktrl nustatyta tvalka

iI tetminais konkurso

bldu bus paskirlas biudZetines !staigos dilektorius'
7.{galioti<lr.Dar.iqCesnal,iiitlpasira5yti5punktupatviftintusBiudZetirreslstaigosVilniaus
Vyd[noprogirnnazijosnuostatusiriregistruotijuosLietuvosRespublikosjuridiniqasmenqregistre'

S.Nustatyti'kaclrreveliaukaipperl0darboclienqrruobiudZetineslstaigosVilniausVydflno
terminuot4 (iki
progimnazijos lregistravimo dienos su 3io sprendimo 6 punkre nutodytu astnenin
darbo
clirektorius bus paskirlas konkurso b[du, bet ne ilgiau kaip vienus rnetus)
biuclzetines
istaigos

sutarti, nustatant

iki 2022 m. rugpjueio

(pareigines algos bazinio <tyclZio), kuris
clarbo dienos trukmg, sudaro

3

l Cl.

pareigines algos pastoviosios dalies koeficientq

padiciinan.ras

u2 mokslo daktaro laipsni u2 6 valandq

Vilniaus rniesto savivaldyb6s meras'

9. Pavesti:

tvarka
9.1. vilniaus rniesto savivaldybes administracijos direktoriui teises aktq nustatyta
rn rugpjtdio
atlikti visus su VilniatLs Vyclfino progimnazijos steigirnu susijusius veiksmus iki 2022
31 d.;

kruavimo
9.2. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojui, kurio
sridiai priskirtos Sios lunkcijos, kontrotiuoti, kaip vyl{domas Sis sprendirnas.

I{e

Meras

TVLD?

Oi

migiius SimaSius

