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DIREKTORIUS

. -ISAKYMASDEL ucDYMo IR vAIKU pnrnZrUnos pRocESo srABDyMo rR NuorolrNro
UGDYMO ORGANIZAVIMO

2020 m. geguZes 11 d. Nr. V-38
MeSkuidiai

Vadovaudamasi Siauliq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2020 m. geguZes 8

d. isakymu 4-708 ,,Del ugdymo ir vaikq prieZi[ros proceso stabdymo Svietimo istaigose,
vykdandiose ikimokyklinf ir / ar priesmokyklini ugdym4 bei neformalqji vaikq Svietim4 papildanti
ugdym4, ir nuotolinio ugdymo organizavrmo, bei siekdama i5vengti galimo koronaviruso infekcijos
paplitimo:

1. S t a b d a u nuo 2020 m. geguZes 1 1 d. iki 2020 m. geguZes 15 d. ugdymo ir vaikq
prieZiuros proces4 Siauliq r. Me5kuidiq lop5elyje -darLelyje,i5skyrus 2 punkte nurodyt4 atveji.

l.2.NurodauprieSmokyklinio,ikimokykliniougdymopedagogams, logopeduiirmeninio
ugdymo mokyojams nuo 2Q20 m. geguZes 11 d. iki 2020 m. geguZes 15 d. vaikq ugdymo proces4
organizuoti,nuotoliniu b[du, iSskyrus 2 punkte nurodytu atveju, kai butina uZtikrinti vaikq prieLiur4
lopSelyje-d arlelyje.

2.Nustatau:

2.1. PrieZiuros paslaugas teikti vaikams, kuriems sprendim4 del prieZiuros paslaugos
organizavimo vaikui priemusi Administracijos direktoriaus isakymu sudaryta komisija, pagal tevq
(globejq) pateikt4 argumentuot4 praSym4, ir abiejq tevq, iteviq, globejq darbdavio paLymas, kai
bltina uZtikrinti vaikq prieLinrq i5imtiniais atvejais (tevams, iteviams, globejams bDtina atitinkamas
funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arbakai vaikq prieZiDros neimanoma uZtikrinti namuose, t.
y. darb4 privalo eiti ir bDtin4sias funkcijas (darbus) atlikti abu tevai, iteviai, globejai ir ndra
galimybes palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitq asmenq pagalbq).

2.Vaikq prieZiira vykdoma, kai :

2.3. abu tevai, iteviai, globejai dirba nenuotoliniu btdu;
2,4. vaikas (-ai) neserga letinemis ligomis, nurodytomis Sunkiq letiniq ligq, del kuriq

ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui i5duodamas nedarbingumo paZymejimas,
s4raSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d.

isakymu Nr. V-483 ,,Del Sunkiq letiniq ligq, del kuriq ekstremalios situacijos ar karantino
laikotarpiu asmeniui i5duodamas nedarbingumo pazymejimas, s4raSo patvirtinimo" (toliau -
isakymas Nr. V-483);

2.5. vaikas (-ai) negyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupems (r,yresnio nei 60 m.
amZiaus asmenimis ir (arba) sergandiais letinemis ligomis, nurodytomis fsakyme Nr. V-483.

3. P r ip aL is t q netekusiu galios Siauliq r. Meskuidiq lopSelio-darZelio direktoriaus2020
m. balandZio 27 d. isakym4 Nr. V-32 ,,Del ugdymo ir vaikq prieZiuros proceso stabdymo ir
nuotolinio ugdymo organizavimo".

Sis isakymas gali btrti skundLiamas Lietuvos Respublikos administraciniq byhl teisenos

istatymo nustatyta tuarka.

Direktore Sigita UZkuraitiene


