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Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1

dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos

vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto

savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-172 ,,Dėl Tarpdisciplininio itin gabių

mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, 14 punktu: 

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. 2021–2022 mokslo metais pagal Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo

programą formuojama po tris 3–10 klasių mokinių grupes, kuriose gali būti ne daugiau kaip po 15

mokinių.

1.2. 2021–2022 mokslo metais įgyvendinami šie Tarpdisciplininio itin gabių mokinių 

ugdymo programos moduliai:

1.2.1. matematikos ir gamtos mokslų (gali būti ugdomos keturios grupės: dvi 9 klasių 

ir dvi 10 klasių mokinių grupės, kuriose gali būti ne daugiau kaip po 15 mokinių);

1.2.2. socialinių ir humanitarinių mokslų (gali būti ugdomos keturios grupės: dvi 9 

klasių ir dvi 10 klasių mokinių grupės, kuriose gali būti ne daugiau kaip po 15 mokinių);

1.2.3. menų (gali būti ugdomos keturios grupės: dvi 9 klasių ir dvi 10 klasių mokinių 

grupės, kuriose gali būti ne daugiau kaip po 15 mokinių);

1.2.4. sporto ir sveikatinimo (gali būti ugdomos keturios grupės: dvi 9 klasių ir dvi 10 

klasių mokinių grupės, kuriose gali būti ne daugiau kaip po 15 mokinių).

1.3. Paraiškas dalyvauti Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programoje

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklos arba mokinių tėvai gali teikti Kauno miesto savivaldybės

administracijos Švietimo skyriui nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 1 d.

Elektroninio dokumento nuorašas
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2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. A-575 „Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių

ugdymo programos formuojamų klasių grupių skaičiaus, modulių krypčių, maksimalaus mokinių

skaičiaus šiose grupėse nustatymo 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais“.

Administracijos direktorius Vilius Šiliauskas
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