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Nr.
Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-172 „Dėl
Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“, 14.2 papunkčiu ir
atsižvelgdamas į Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“ laikinai einančios direktorės pareigas
Sonatos Mikulskajos 2021 m. spalio 19 d. raštą Nr. SI-27 „Dėl grupių formavimo, esant pastato
konstrukcijų būklės pablogėjimui“:
1.
A p r i b o j u ugdymo procesą Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Putinėlis“ nuo spalio
15 d. iki kol įstaigoje bus vykdomi remonto darbai.
2.
L e i d ž i u laikinai formuoti grupes su didesniu vaikų skaičiumi, neviršijant
higienos normomis nustatyto vaikų skaičiaus grupėje.
3. P a v e d u Sonatai Mikulskajai, laikinai einančiai Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“
direktorės pareigas:
3.1. vaikams, kurie atliekamų remonto darbų metu nelankys įstaigos, atlyginimo už
maitinimo paslaugą netaikyti;
3.2. su šiuo įsakymu supažindinti įstaigos darbuotojus, vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir
atlikti kitus veiksmus, susijusius su įstaigos ugdymo proceso organizavimo pokyčiais.
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