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Ikimokyklinio ugdymo 2017-01-16 Nr. ss- .is (22114)
Mokyklų vadovams

DĖL VASAROS DARBO REGLAMENTO

Informuojame, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 11 d.
įsakymu Nr. A-22 birželio mėnuo yra priskirtas prie vasaros darbo mėnesių, todėl įstaigos
reikmių mokestis turi būti surenkamas prieš visą vasarą. bet ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 27d.

Atkreipiamas vadovų dėmesys į tai. kad ugdymo procesas baigiasi 2017 m. gegužės 31 d..
ir nuo birželio l dienos įstaigos reikmių mokestį moka tik vasarą ikimokyklinę įstaigą
lankančių vaikų tėvai už pasirinktą laikotarpį.

Todėl prašome informuoti vaiko tėvus (globėjus). kurių vaikams reikalingas vasaros
užimtumas. kad turi iš anksto atsiskaityti už įstaigos reikmių mokesti už tėvų sprendimu
pasirinktą vaikui lankyti vasaros laikotarpį, vykdant Atlyginimo už vaikų. ugdomų pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio
ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23
d. sprendimu Nr. 1-312 9 punktą: 9. Už kiekvieną darbo dieną nustatomas 0,43 Eur Inokestis
Įstaigos reikmenis. lt/íokertis' įstaigos* reikmėmspagal šį punktą nelaikomas' tėvų kasmetinių atostogų
melu (pagal prašymus' ir darbovietės' patvirtintas' pažymas). Šis* mokestis netuiknmas ir įstaigose.
kuriose vasaros' laikotarpiu nevykclomas' ugdymo procesztsx'

9.1. Vasarą dirbunčioxe ikimokyklinése įstaigose 0.43 Eur mokestį moka tik vasarą
ikimakyltlínę įstaigą lankančių vaikų tėvai.

9. 2. Tėvai, pasirašę vuikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų vasaros laikotarpiu
.rutur/j. ikimokyklinio zigdymt) mokykloje turi sumokėti išankstinįmokestį (įs/uigus reikmių mokesti)
už IunkysimM-us) vasaros mėnesį (Jus).

Atkreipiame dėmesį. kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m, sausio 10 d.
įsakymu Nr. A-11 patvirtintas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbas pagal
įstaigų pasirinktą pajėgumą 2017 metų vasarą (birželio-rugpjūčiomėnesiais) ir ikimokyklinio
ugdymo mokyklų direktoriai įpareigoti pasirūpinti vaikų grupių komplektavimu 2017 m. vasaros
laikotarpiui. vykdant ikimokyklinio ugdymo mokyklos patvirtinta, 2017 metų darbo vasara
organizavimo tvarką, atsižvelgiant į vaikų tėvų poreikius ir iki 2017 metų gegužės 25 d.
informuojant Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių apie sukomplektuotų grupių skaičių ir vaikų
skaičiųjose,
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