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Vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 

T2-197 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo švietimo 
mokyklose nustatymo“ 2.2 papunkčiu: 

1. N u s t a t a u švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas, darbą vasaros mėnesiais 2021 metais (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 
vadovus: 

2.1. kai įstaiga nevykdo veiklos, derinti su ikimokyklinių įstaigų bei mokyklų-darželių 
vadovais vaikų priėmimą į kitas įstaigas, kai vaikams reikalinga priežiūros paslauga šiuo laikotarpiu; 

2.2. informuoti tėvus, kuriems yra reikalinga vaiko priežiūra įstaigoje vasaros mėnesiais: 
2.2.1. apie įstaigų darbą vasaros mėnesiais, nurodant grupių darbo trukmę, mokėjimo už 

paslaugas tvarką ir kitus būtinus įstaigos bei tėvų įsipareigojimus, atsižvelgiant į Covid-19 ligos 
situaciją šalyje ir Klaipėdos mieste; 

2.2.2. apie prašymo ir pažymų iš darboviečių pateikimą lankomos ugdymo įstaigos vadovui. 
Pažymoje turi būti nurodoma, kad darbuotojui nėra suteikiamos atostogos pageidaujamu įstaigą 
lankyti vasaros laikotarpiu. Nesant galimybei pateikti pažymos iš darbovietės, prašyme nurodomos 
aplinkybės, dėl kurių reikalinga vaiko priežiūra įstaigoje; 

2.3. priimant vaikus iš kitų įstaigų, sudaryti laikinąsias sutartis su tėvais, nurodant grupių 
darbo trukmę, mokėjimo už paslaugas tvarką ir kitus būtinus įstaigos bei tėvų įsipareigojimus, 
atsižvelgiant į Covid-19 ligos situaciją šalyje ir Klaipėdos mieste; 

2.4. vasaros mėnesiais suformuoti naujas grupes, neviršijant vaikų skaičiaus pagal higienos 
normų reikalavimus. Formuojant grupes, vaikus, atvykusius iš kitų įstaigų, priskirti į atskirą(-as) 
grupę(-es). Sumažėjus naujai suformuotose grupėse vaikų skaičiui, grupių nejungti. 

3. Skelbti šį įsakymą Klaipėdos miesto savivaldybės ir švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo programas, interneto svetainėse. 
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Įstaigos pavadinimas Įstaiga vasarą dirbs Įstaiga vasarą nedirbs  

49. Marijos Montessori mokykla-darželis 
2021, Nr. ŠV1-117 pakeitimas 
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