
IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS GIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO PASKELBIMO IR UGDYMO

PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

2022 m. sausio          d. Nr. V1-

Ignalina

Vadovaudamasi Ignalinos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos

2022 m. sausio 28 d. posėdžio protokolo Nr. ES-1 nutarimu:

1. S k e l b i u nuo 2022 m. sausio 31 d. iki 2022 m. vasario 11 d. infekcijų plitimą

ribojantį režimą visose Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos klasėse bei grupėse.

2. N u r o d a u ugdymo procesą ir neformalųjį vaikų švietimą organizuoti nuotoliniu

būdu.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos

rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina)

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio

apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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