JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR (AR)
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS 2022 METŲ VASARĄ
2022 m. balandžio 8 d. Nr. 13B-474
Jonava

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 punktu
bei atsižvelgdamas į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pateiktą informaciją,
siūlymus ir pastebėjimus:
1. N u s t a t a u, kad švietimo įstaigos, įvertinusios ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo veiklos 2022 metų vasarą galimybes, nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
organizuoja ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą prioriteto tvarka vaikams, kai:
1.1. tėvai (įtėviai, globėjai) arba vienas tėvas, jei vaiką augina vienas iš tėvų, dirba (įskaitant
savarankiškai dirbančius asmenis), ir nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose, pasitelkiant kitų
asmenų pagalbą, ir švietimo įstaigos direktoriui iki 2022 m. gegužės 13 d. pateikia tai
patvirtinančius dokumentus;
1.2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui paskirtas
privalomas ikimokyklinis ugdymas;
1.3. vaikas yra iš šeimos patiriančios socialinę riziką.
2. T v i r t i n u Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
grupių veiklą 2022 m. vasarą (pridedama).
3. Į p a r e i g o j u švietimo įstaigų direktorius:
3.1. informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) apie įstaigų veiklą vasaros mėnesiais;
3.2. priimant vaikus iš kitų Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų, sudaryti
laikinąsias sutartis su tėvais (įtėviais, globėjais), nurodant grupių darbo trukmę, mokėjimo už
paslaugas tvarką ir kitus būtinus įstaigos bei tėvų (įtėvių, globėjų) įsipareigojimus;
3.3. spręsti grupių sujungimo klausimus, esant mažesniam vaikų skaičiui, užtikrinant
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinąsias sąlygas teisės aktų nustatyta
tvarka.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos
administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai;

Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda;
Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

Administracijos direktorius

Valdas Majauskas
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Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

1.

Jonavos vaikų lopšelisdarželis „Bitutė“

2.

Jonavos vaikų lopšelisdarželis „Pakalnutė“
Jonavos vaikų lopšelisdarželis „Lakštingalėlė“

3.

Skyrius „Šilelis“

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Jonavos vaikų lopšelisdarželis „Saulutė“
Jonavos vaikų lopšelisdarželis „Dobilas“
Jonavos vaikų lopšelisdarželis „Žilvitis“

Jonavos r. Kulvos
Abraomo Kulviečio
mokykla

Įstaigos
Įstaigos
IU/PU grupės IU/PU grupės
vasarą dirbs
vasarą
nedirbs
2022-06-01 – 2022-07-01 –
2022-06-30
2022-07-29
2022-08-01 –
2022-08-31
2022-06-01 – 2022-08-01 –
2022-07-29
2022-08-31
2022-06-01 – 2022-07-01 –
2022-06-30
2022-07-29
2022-08-01 –
2022-08-31
2022-06-01 – 2022-07-01 –
2022-06-30
2022-07-29
2022-08-01 –
2022-08-31
2022-06-01 – 2022-08-01 –
2022-07-29
2022-08-31
2022-06-01 – 2022-08-01 –
2022-07-29
2022-08-31
2022-06-01 – 2022-07-01 –
2022-06-30
2022-07-29
2022-08-01 –
2022-08-31
2022-06-01 – 2022-07-01 –
2022-06-30
2022-08-31

Įstaigos, į kurias nukreipiami
vaikai
Jonavos vaikų lopšelis-darželis
„Pakalnutė“
Jonavos vaikų lopšelis-darželis
„Bitutė“
Jonavos vaikų lopšelis-darželis
„Saulutė“
Jonavos vaikų lopšelis-darželis
„Saulutė“
Jonavos vaikų lopšelis-darželis
„Lakštingalėlė“
Jonavos vaikų lopšelis-darželis
„Žilvitis“
Jonavos vaikų lopšelis-darželis
„Dobilas“

_

Batėgalos skyrius

2022-06-01 –
2022-06-30

2022-07-01 – Jonavos r. Ruklos Jono
2022-08-31
Stanislausko mokyklosdaugiafunkcio centro skyrius
„Pušaitė“

Jonavos r. Ruklos Jono
Stanislausko mokyklosdaugiafunkcio centro
skyrius „Pušaitė“
Jonavos r. Žeimių
mokykla-daugiafunkcis
centras

2022-06-01 –
2022-08-31

_

_

2022-06-01 –
2022-06-30

2022-07-01 –
2022-08-31

_

Barupės skyrius
10.

Jonavos r. Šveicarijos
progimnazija
Skyrius „Voveraitė“

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

Jonavos r. Užusalių
mokykla-daugiafunkcis
centras
Jonavos r. Bukonių
mokykla-daugiafunkcis
centras
Jonavos „Lietavos“
pagrindinės mokyklos
Upninkų skyrius
Jonavos Justino Vareikio
progimnazija
Jonavos Raimundo
Samulevičiaus
progimnazija
Jonavos „Neries“
pagrindinė mokykla
Jonavos Panerio pradinė
mokykla
Jonavos pradinė mokykla

2022-06-01 –
2022-06-30
2022-06-01 –
2022-06-30

2022-07-01 –
2022-08-31
2022-07-01 –
2022-08-31

_

2022-06-01 –
2022-07-29
2019-06-01 –
2019-06-30

2022-08-01 –
08-31
2022-07-01 –
2022-08-31

_

2022-06-01 –
2022-08-31

-

2022-06-01 –
2022-06-30

2022-07-01 –
2022-08-31

_

2022-06-01 –
2022-06-08
2022-06-01 –
2022-06-07

2022-06-09 –
2022-08-31
2022-06-08 –
2022-08-31

_

2022-06-01 –
2022-06-09
2022-06-01 –
2022-06-10

2022-06-10 –
2022-08-31
2022-06-11 –
2022-08-31

_

2022-06-01 – 2022-06-09 –
2022-06-08
2022-08-31

_

_

Jonavos rajono Šveicarijos
progimnazijos skyrius
„Voveraitė“
_

_

_

* Esant poreikiui ir pagal galimybes, vasaros laikotarpiu, vaikus priims visą vasarą dirbantis
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro „Pušaitės“ skyrius.
__________________________

