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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ VYKDYMO MIŠRIU
BŪDU RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJOJE
2021 m. birželio d. Nr. ARadviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 2.2.9.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. V-1021 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti
savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“ pakeitimo“ 1 punktu, 1.2 papunkčiu bei
papildytu 21 punktu, 6 punktu:
1. N u s t a t a u , kad Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos 8 ir 9 klasių mokiniams, sutikusiems
dalyvauti savanoriškame tyrime savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais galimai
COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, nuo 2021 m. birželio 8 d. ugdymas pagal
pagrindinio ugdymo programą vykdomas kontaktiniu būdu. Nesutikusiems dalyvauti minėtame tyrime
arba kai savikontrolės tyrime sutinka dalyvauti mažiau kaip 60 proc. klasės mokinių, šios švietimo
įstaigos mokiniams ugdymas pagal pagrindinio ugdymo programą vykdomas nuotoliniu būdu.
2. P a v e d u:
2.1.
VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (toliau – Centras) paskirti
gimnazijai už instruktavimą ir konsultavimą dėl antigeno testų atlikimo atsakingą Centro darbuotoją.
2.2.
Šio įsakymo vykdymo kontrolę Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Laisvūnui Vaičiūnui ir Juridinio ir viešųjų pirkimų
skyriaus vyriausiajam specialistui, vykdančiam Vyriausiojo savivaldybės gydytojo funkcijas, Remigijui
Rudžianskui.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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