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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 

VEIKSMŲ 2021–2025 METAIS PLANAS 

 

Mokyklos pavadinimas, 

tipas, vykdomos 

formaliojo ugdymo 

programos  

Mokyklos reorganizavimas, 

steigimas, vidaus struktūros 

pertvarka 

Planuojama 

reorganizavi-

mo, vidaus 

struktūros 

pertvarkos 

pabaigos data 

Mokyklos 

pavadinimas po 

reorganizavimo ir 

vidaus struktūros 

pertvarkos 

Mokyklos tipas, 

vykdomos formaliojo 

ugdymo programos 

po reorganizacijos, 

vidaus struktūros 

pertvarkos 

 Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

Joniškio „Aušros“ 

gimnazija. 

Pagrindinio ugdymo 

programos II dalis ir 

vidurinio ugdymo 

programa. 

Suaugusiųjų pagrindinio 

ugdymo programos II 

dalis, vidurinis ugdymas  

  

 

  Be struktūrinių pakeitimų 

Joniškio Mato 

Slančiausko 

progimnazija.  

Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programos I 

dalis. 

Suaugusiųjų pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

programos I dalis 

    Atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu 
mokykla gali būti pertvarkoma, 
reorganizuojama esant mažam mokinių 
skaičiui, kai nesusidaro klasė bei  trūksta 
mokymo lėšų ugdymo planui ir kitoms 
ugdymo reikmėms įgyvendinti pagal 
Mokymo  
lėšų apskaičiavimo,  paskirstymo ir 
panaudojimo tvarkos aprašą  
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1 2 3 4 5 6 

Joniškio r. Skaistgirio 

gimnazija. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio  ugdymo 

programa 

Vidaus struktūros pertvarka  2024-08-31 Skaistgirio 

pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programos 

Atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu 
mokykla gali būti pertvarkoma, 
reorganizuojama esant mažam mokinių 
skaičiui, kai nesusidaro klasė bei  trūksta 
mokymo lėšų ugdymo planui ir kitoms 
ugdymo reikmėms įgyvendinti pagal 
Mokymo lėšų apskaičiavimo,  paskirstymo 
ir panaudojimo tvarkos aprašą 

Joniškio r. Žagarės 

gimnazija.  

Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio  ugdymo 

programa 

Dalyvaujanti reorganizavime.  

Prie gimnazijos prijungiamas 

Žagarės lopšelis darželis 

„Vyšniukas“  

2022-08-31 Žagarės gimnazija Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio, 

vidurinio ugdymo 

programos 

Atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu 
mokykla gali būti pertvarkoma, 
reorganizuojama esant mažam mokinių 
skaičiui, kai nesusidaro klasė bei  trūksta 
mokymo lėšų ugdymo planui ir kitoms 
ugdymo reikmėms įgyvendinti pagal 
Mokymo lėšų apskaičiavimo, 
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 
aprašą  

Dalyvaujanti reorganizavime.  

Prie gimnazijos prijungiama 

Žagarės specialioji mokykla 

ir vykdoma vidaus struktūros 

pertvarka  

2024-08-31 Žagarės 

pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio, 

specialiojo  ugdymo 

programos 

Žagarės specialioji 

mokykla.  

Specialiojo ugdymo 

programa 

 

Reorganizavimas prijungimo 

būdu prie Joniškio r. Žagarės 

gimnazijos 

 

2024-08-31 Joniškio r. 

Žagarės 

gimnazijos 

specialiojo 

ugdymo skyrius  

 

Specialiojo ugdymo 

programa 

Atskiru savivaldybės tarybos sprendimu 

mokykla gali būti pertvarkoma, 

reorganizuojama esant mažam mokinių 

skaičiui, kai nesusidaro klasė bei trūksta 

mokymo lėšų ugdymo planui ir kitoms 

ugdymo reikmėms įgyvendinti pagal 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, 

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 

aprašą ir  skiriamai ūkio lėšų daliai iš 

Valstybės biudžeto  
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1 2 3 4 5 6 

Joniškio „Saulės“  

pagrindinė mokykla. 

Pradinio, pagrindinio ir 

specialiojo  ugdymo 

programa 

    Atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu 
mokykla gali būti pertvarkoma, 
reorganizuojama esant mažam mokinių 
skaičiui, kai nesusidaro klasė bei  trūksta 
mokymo lėšų ugdymo planui ir kitoms 
ugdymo reikmėms įgyvendinti pagal 
Mokymo lėšų apskaičiavimo, 
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 
aprašą 

Joniškio r. „Saulės“ 

pagrindinės mokyklos 

Plikiškių daugiafunkcis 

skyrius 

    Atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu 
skyrius gali būti pertvarkomas, 
reorganizuojamas esant mažam mokinių 
skaičiui (jungiamos ne daugiau kaip dvi 
klasės) 

Joniškio rajono 

Gasčiūnų pagrindinė 

mokykla. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programa 

Reorganizavimas jungimo 

būdu, sujungiant tris 

mokyklas (Gasčiūnų 

pagrindinę mokyklą, 

Gataučių Marcės Katiliūtės 

mokyklą, Kriukų pagrindinę 

mokyklą) į vieną juridinį 

vienetą 

2022-08-31 Joniškio Jungtinės 

mokyklos  

Gasčiūnų skyrius 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio, ugdymo 

programos 

Atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu 
mokykla gali būti pertvarkoma, 
reorganizuojama esant mažam mokinių 
skaičiui, kai nesusidaro klasė bei  trūksta 
mokymo lėšų ugdymo planui ir kitoms 
ugdymo reikmėms įgyvendinti pagal 
Mokymo lėšų apskaičiavimo, 
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 
aprašą. Nesant minimaliam mokinių 
skaičiui 2022-09-01 neformuojama 9 
klasė. 

Joniškio r. Gataučių 

Marcės Katiliūtės 

mokykla. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programa 

Reorganizavimas jungimo 

būdu, sujungiant tris 

mokyklas (Gasčiūnų 

pagrindinę mokyklą, 

Gataučių Marcės Katiliūtės 

mokyklą, Kriukų pagrindinę 

mokyklą) į vieną juridinį 

vienetą 

2022-08-31 Joniškio Jungtinės 

mokyklos  

Gataučių Marcės 

Katiliūtės skyrius 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio, ugdymo 

programos 

Atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu 
mokykla gali būti pertvarkoma, 
reorganizuojama esant mažam mokinių 
skaičiui, kai nesusidaro klasė bei  trūksta 
mokymo lėšų ugdymo planui ir kitoms 
ugdymo reikmėms įgyvendinti pagal 
Mokymo lėšų apskaičiavimo, 
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 
aprašą 
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Joniškio r. Kriukų 

pagrindinė mokykla. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programa 

Reorganizavimas jungimo 

būdu, sujungiant tris 

mokyklas (Gasčiūnų 

pagrindinę mokyklą, 

Gataučių Marcės Katiliūtės 

mokyklą, Kriukų pagrindinę 

mokyklą) į vieną juridinį 

vienetą 

2022-08-31 Joniškio Jungtinės 

mokyklos  

Kriukų skyrius 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio, ugdymo 

programos 

Atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu 
mokykla gali būti pertvarkoma, 
reorganizuojama esant mažam mokinių 
skaičiui, kai nesusidaro klasė bei  trūksta 
mokymo lėšų ugdymo planui ir kitoms 
ugdymo reikmėms įgyvendinti pagal 
Mokymo lėšų apskaičiavimo, 
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 
aprašą 

______________________ 

 

 

 


