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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU
2021 m. sausio 5 d. Nr. A-2
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2.2.9.9 papunkčiu:
1. Į p a r e i g o j u bendrojo ugdymo mokyklų vadovus nuo 2021 m. sausio 4 d. organizuoti
vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą
mokyklose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas
asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos,
higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai,
įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir
negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
2. N u r o d a u:
2.1. visų bendrojo ugdymo mokyklų vadovams apie galimybę savo įstaigose organizuoti
vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą, kai
tėvai, įtėviai, globėjai, įstatyminiai atstovai privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir
negali vaikų priežiūros užtikrinti namuose, viešai paskelbti įstaigų tinklapiuose;
2.2. kad už šio įsakymo vykdymą asmeniškai yra atsakingi švietimo įstaigų vadovai,
administracinę priežiūrą vykdo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (adresu: Respublikos g. 62, Panevėžys)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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