Kretingos rajono savivaldybės mokyklų
tinklo pertvarkos 2021-2024 metų bendrojo
plano 1 priedas
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ IR ŠVIETIMO CENTRO STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO,
PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2021–2024 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS (PROJEKTAS)

Mokyklos pavadinimas, vykdomos
formaliojo ir neformaliojo švietimo
programos

Mokyklos
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pradžios data

Planuojama
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pabaigos data

Mokyklos
pavadinimas po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

Mokyklos tipas,
vykdomos
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programos po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

2

3

4

5

6

Eil.
Nr.

1

1.

2.

Kretingos Jurgio Pabrėžos
universitetinė gimnazija,
pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir
vidurinio ugdymo programos
Kretingos rajono Darbėnų gimnazija,

ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programos

3.

Kretingos rajono Salantų gimnazija,
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programos

Gimnazijos
-

-

-

2021-04-01

2021-08-31

-

-

Pertvarkos žingsniai,
pastabos

7

-

Be struktūrinių pakeitimų

Kretingos rajono
Darbėnų gimnazija

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio,
pagrindinio,
vidurinio ugdymo
programos bei
neformaliojo vaikų
ir suaugusiųjų
švietimo programos

Dalyvauja Kretingos rajono
Grūšlaukės mokyklosdaugiafunkcio centro
reorganizavime (prie
Kretingos rajono Darbėnų
gimnazijos prijungiamas
Kretingos rajono Grūšlaukės
mokykla-daugiafunkcis
centras)

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

2

Eil.
Nr.
Mokyklos pavadinimas, vykdomos
formaliojo ir neformaliojo švietimo
programos

1

4.

Mokyklos
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pradžios data

2

Kretingos r. Vydmantų
gimnazija,
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programos

Planuojama
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pabaigos data

3

-

Mokyklos
pavadinimas po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

4

-

Mokyklos tipas,
vykdomos
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programos po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

5

-

6

Pertvarkos žingsniai,
pastabos

7

-

Be struktūrinių pakeitimų

Progimnazijos
5.

6.

Kretingos Marijono Daujoto
progimnazija,
pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios
dalies programos
Kretingos Simono Daukanto
progimnazija,
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios
dalies programos

-

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

-

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

Pagrindinės mokyklos
7.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės
mokykla,

-

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

2021-04-01

2021-08-31

Kretingos rajono
Jokūbavo
Aleksandro
Stulginskio mokykla-

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio bei
neformaliojo vaikų

Kretingos rajono Baublių
mokykla-daugiafunkcis centras
reorganizuojamas prijungiant
prie Kretingos rajono Jokūbavo

ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo ir ikimokyklinio,
pradinio, pagrindinio specialiojo
ugdymo programos
8.

Kretingos rajono Baublių mokykladaugiafunkcis centras,
ikimokyklinio,

3

Eil.
Nr.

1

Mokyklos pavadinimas, vykdomos
formaliojo ir neformaliojo švietimo
programos

Mokyklos
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pradžios data

Planuojama
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pabaigos data

2

3

4

priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo pirmosios dalies
bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų
švietimo programos

Mokyklos
pavadinimas po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

5

Mokyklos tipas,
vykdomos
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programos po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos
6

daugiafunkcis
centras

ir suaugusiųjų
švietimo programos

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio bei
neformaliojo vaikų
ir suaugusiųjų
švietimo programos

9.

Kretingos rajono Grūšlaukės mokykladaugiafunkcis centras,
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios
dalies bei neformaliojo vaikų ir
suaugusiųjų švietimo programos

2021-04-01

2021-08-31

Kretingos rajono
Darbėnų gimnazija

10.

Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro
Stulginskio mokykla-daugiafunkcis
centras,
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo bei
neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų
švietimo programos

2021-04-01

2021-08-31

Kretingos rajono
Jokūbavo
Aleksandro
Stulginskio mokykladaugiafunkcis
centras

Pertvarkos žingsniai,
pastabos

7

Aleksandro Stulginskio
mokyklos-daugiafunkcio centro
ir tampa Kretingos rajono
Jokūbavo Aleksandro
Stulginskio mokyklosdaugiafunkcio centro Baublių
skyriumi

Kretingos rajono Grūšlaukės
mokykla-daugiafunkcis centras
reorganizuojamas prijungiant
prie Kretingos rajono Darbėnų
gimnazijos ir tampa Kretingos
rajono Darbėnų gimnazijos
Grūšlaukės skyriumi
Ikimokyklinio,
Dalyvauja Kretingos rajono
priešmokyklinio,
Baublių mokyklospradinio, pagrindinio daugiafunkcio centro
bei neformaliojo
reorganizavime (prie Kretingos
vaikų ir suaugusiųjų rajono Jokūbavo Aleksandro
švietimo programos Stulginskio mokyklosdaugiafunkcio centro
prijungiamas Kretingos rajono
Baublių mokykladaugiafunkcis centras)

4

Eil.
Nr.
Mokyklos pavadinimas, vykdomos
formaliojo ir neformaliojo švietimo
programos

1

11.

12.

Mokyklos
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pradžios data

2

Kretingos rajono Kartenos mokykladaugiafunkcis centras,
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo
programos bei neformaliojo vaikų ir
suaugusiųjų švietimo programos
Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus
Valančiaus pagrindinė mokykla,
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ugdymo
programos

Planuojama
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pabaigos data

3

Mokyklos tipas,
vykdomos
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programos po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

Mokyklos
pavadinimas po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

4

5

6

Pertvarkos žingsniai,
pastabos

7

-

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

-

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

Pradinės mokyklos
13.

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“,
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo programos

-

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

14.

Kretingos rajono Kurmaičių pradinė
mokykla,
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo programos

-

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

-

Be struktūrinių pakeitimų

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
15.

Kretingos lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programos

-

-

-

5

Eil.
Nr.
Mokyklos pavadinimas, vykdomos
formaliojo ir neformaliojo švietimo
programos

1

16.

Mokyklos
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pradžios data

2

Planuojama
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pabaigos data

3

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“,

Mokyklos tipas,
vykdomos
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programos po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

Mokyklos
pavadinimas po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

4

5

6

Pertvarkos žingsniai,
pastabos

7

-

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

-

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programos
17.

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programos

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos
18.

19.

20.

Kretingos meno mokykla,
ankstyvojo integruoto meninio ugdymo,
pradinio ir pagrindinio muzikinio,
dailinio, choreografinio, profesinės
linkmės muzikinio ugdymo, išplėstinio
muzikinio ir choreografinio ugdymo,
saviraiškinio muzikinio ugdymo
programos
Kretingos sporto mokykla,
pradinio sporto šakų ugdymo,
meistriškumo sporto šakų ugdymo,
meistriškumo sporto šakų tobulinimo,
didelio meistriškumo sporto šakų,
neformaliojo vaikų švietimo programos
Kretingos rajono Salantų meno mokykla, pradinio ir pagrindinio muzikinio,
dailinio ugdymo, išplėstinio meninio
ugdymo, saviraiškinio meninio ugdymo,
neformaliojo vaikų švietimo programos

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų.
Nuo 2021-09-01 nebevykdoma
futbolo sporto šaka

-

-

-

Be struktūrinių pakeitimų.
Mokyklos veikla nuo 2021-0901 vykdoma Kretingos rajono
Salantų gimnazijos patalpose

6

Eil.
Nr.

1

Mokyklos pavadinimas, vykdomos
formaliojo ir neformaliojo švietimo
programos

Mokyklos
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pradžios data

2

3

Planuojama
reorganizavimo,
vidaus
struktūros
pertvarkos
pabaigos data

Mokyklos
pavadinimas po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

Mokyklos tipas,
vykdomos
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programos po
reorganizacijos,
vidaus struktūros
pertvarkos

4

5

6

Pertvarkos žingsniai,
pastabos

7

Švietimo pagalbos tarnybos
21.

Kretingos rajono švietimo centras,
neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų
švietimo, kvalifikacijos tobulinimo
programos

-

-

-

_____________________________

-

Be struktūrinių pakeitimų

