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DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 23 D.

SPRENDIMO NR. 1-TS-187 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO

SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

2019 m. spalio 31 d. Nr. 1-TS-325

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr.

V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr.

515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“ 1.2

papunktį, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vaikų priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo

mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d.

sprendimu Nr. 1-TS-187 „Dėl Vaikų priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo

mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo”, 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Jeigu, sudarius Mokymo sutartį, ikimokyklinio amžiaus vaikas švietimo įstaigos

nelanko 2 mėnesius, išskyrus vasaros laikotarpį ir vaiko ligos atvejais (pagal tėvų (globėjų) raštu

pateiktą informaciją), jis išbraukiamas iš lankančiųjų švietimo įstaigos sąrašo.“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Meras                                                                                                                            Sigutis Obelevičius
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