
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ, DIENOS UŽIMTUMO

CENTRŲ IR DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO VEIKLOS

2020 m.  kovo    d. Nr.

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio

8 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Valstybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 12 d.

rekomendacijas ir nurodymus, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas,

 n u r o d a u nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d.:

1. Bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose skelbti pavasario atostogas.

2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose nevykdyti ugdymo proceso.

3. Dienos užimtumo ir jaunimo užimtumo centruose neorganizuoti papildomų veiklų

vaikams ir jaunimui (treniruotės, būreliai ir kt.).

4. Savivaldybės ugdymo įstaigoms per šį laikotarpį pasiruošti ugdymo procesą

organizuoti alternatyviais būdais (pvz. nuotoliniu, virtualiai – el. paštu ir per elektroninius

dienynus).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracijos direktorė                                                              Vilma Jurgelevičienė

Parengė

Lina Černiauskienė
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