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Kretinga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu
Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2021 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 29 redakcija):
1. N u r o d a u Kretingos rajono savivaldybės mokyklose (toliau – Mokyklos) organizuoti
mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – Mokiniai),
nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą, kai:
1.1. Mokinių tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus)
privalo atlikti darbo vietoje ir / ar išimtiniais atvejais negali užtikrinti Mokinių priežiūros namuose;
1.2. Mokiniai neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems
reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu.
2. Į p a r e i g o j u Mokyklų direktorius:
2.1. užtikrinti, kad, organizuojant Mokinių nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą, būtų
laikomasi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų
valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų
aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų;
2.2. Mokinių maitinimą (tame tarpe ir nemokamą maitinimą gaunančių Mokinių)
organizuoti vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų
maitinimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“ (2020 m. rugsėjo 1 d. suvestinė redakcija), 10 ir 17
punktais, jei tuo metu sustabdomas maitinimo paslaugų teikimas mokykloje ir nėra galimybės
Mokiniams, mokykloje būnantiems ilgiau nei 4 val., gauti pagaminto šilto patiekalo, sudaryti
sutartis su Mokinių tėvais, įtėviais, globėjais, atstovais pagal įstatymą dėl maitinimo iš namų
atsineštu maistu, už maisto saugą ir kokybę atsakant Mokinių tėvams, įtėviams, globėjams,
atstovams pagal įstatymą. Organizuoti nemokamą maitinimą gaunantiems Mokiniams maisto
davinių išdavimą karantino laikotarpiu.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kretingos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-1333 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio
ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose
karantino laikotarpiu“.
4. Įsakymo nuostatas taikyti nuo 2021 m. sausio 21 d.
5. Įsakymą skelbti savivaldybės interneto svetainėje.
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