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DĖL LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSIGYTI VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ 

 

    

Pagal įstatymus prašytume pietryčių Lietuvos švietimo įstaigose sudaryti galimybę įgyti vidurinį 

išsilavinimą valstybine kalba. Šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM) jai 

priklausančiose gimnazijose nepatvirtina klasių komplekto, jei jose mokinių skaičius mažesnis už 

Taisyklėse nustatytą minimalų galimą 12-likos mokinių skaičių.  

 

Tuo tarpu yra žinoma, kad, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos pavaldumo mokyklų 

gimnazijos klasės, kuriose prognozuojamas mokinių skaičius yra mažesnis už nustatytą minimalų, 

bus komplektuojamos, skiriant papildomą finansavimą iš rajono biudžeto, taip užtikrinant ir 

nedidelių kaimo mokyklų išlaikymą. Tikėtina, kad taip pat nenaikina gimnazijos klasių su mažesniu 

vaikų skaičiumi ir Vilniaus rajono savivaldybė. 

 

Norime atkreipti dėmesį į šio regiono specifiką, jis išsiskiria iš kitų Lietuvos rajonų dėl šių 

priežasčių:   

      

- šis kraštas 20 metų ilgiau buvo okupuotas ir mokyklų tinklas valstybine lietuvių kalba nespėjo 

susiformuoti; 

- skirtingai nuo ŠMSM, Vilniaus ir Šalčininkų rajonus valdanti Lenkų rinkimų akcija lenkiškų 

mokyklų neuždarinėja, o trūkstamas lėšas skiria iš rajono biudžeto lėšų.    

  

Daugelyje seniūnijų vidurinis mokslas įgyjamas ne viena, o 2 ar 3 kalbomis, mokinių skaičius 

pasiskirsto į skirtingas mokyklas ir mokinių skaičius klasėse yra mažesnis, negu kituose Lietuvos 

rajonuose. 

 

Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus pietryčių Lietuvoje uždaryta jau apie 30 lietuviškų švietimo 

įstaigų. Naikinant vyresniąsias klases, kuriose nebesusidaro 12 mokinių, bus naikinamas gimnazijų 

lietuvių kalba prestižas ir jos turės ateityje tapti pagrindinėmis ar net pradinėmis. Tuo tarpu 

gimnazijos lenkų kalba sėkmingai gyvuos. 

 

Taip ŠMM, nepatvirtindama klasių komplektų gimnazijose valstybine kalba, sudaro mokiniams  

palankias pasirinkimo galimybes lankyti tautinių mažumų mokyklas.  

 

Prašome atsakingai vertinti susidariusią situaciją, problemai spręsti prašome leisti šias galimybes:  

 

- nediskriminuoti vienoje gyvenvietėje/rajone gyvenančių vaikų, skubiai suvienodinti galimybes 

mokinių pasirinkimui lankyti savivaldybių pavaldumo ir ministerijos pavaldumo gimnazijas 
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daugiakalbėse seniūnijose. Leisti ŠMSM priklausančiose gimnazijose valstybine kalba 

komplektuoti klases su mažesniu mokinių skaičiumi.    

- sudaryti jungtines klases su vienos gyvenvietės gretimų mokyklų tokiomis pat klasėmis; 

- Latvijos ir kitų ES valstybių pavyzdžiu plėsti mokymą lietuvių kalba, siekti greitesnio perėjimo  

prie gimnazijų tik valstybine mokomąja kalba.  

 

 

 

Pagarbiai, 

 

Tarybos pirmininkas                                                                              Mindaugas Karalius 

 

 

 

 


