
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL  TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ,

VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ ,
 DARBO ORGANIZAVIMO VASARĄ

2021 m. gegužės   d. Nr. 
                                                                          Trakai

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  6  straipsnio  1

dalies 8 punktu, 29 straipsnio 8 dalimi ir atsižvelgdamas į Trakų rajono švietimo įstaigų, vykdančių

ikimokyklinį ir/ar priešmokyklinį ugdymą (toliau ─ švietimo įstaigų),  direktorių prašymus:

1. T v i r t i n u Trakų rajono savivaldybės  švietimo įstaigų darbo organizavimo vasarą 2021

m. grafiką (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u švietimo įstaigų vadovus:

2.1. parengti darbo vasarą organizavimo tvarką, kurioje nustatyti :

2.1. 1. informacijos pateikimą vaikų tėvams (globėjams) apie švietimo įstaigų darbą vasaros

laikotarpiu; 

2.1.2.  švietimo  įstaigos  sutarties  pasirašymą  su  kaimynine  švietimo  įstaiga  dėl  sąlygų

sudarymo vaikams lankyti  dirbančią švietimo įstaigą. 

2.2.  laikytis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2543

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo

skyriui.

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 Administracijos direktorius                                                                        Andrius Šatevičius 

 
 Parengė 
 Švietimo skyriaus vedėja
 Dalia Dzigienė

Elektroninio dokumento nuorašas



       PATVIRTINTA
                                                                      Trakų r. savivaldybės administracijos direktoriaus

                                             2021 m. gegužės   d. įsakymu Nr.

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINĮ IR
PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ,  DARBO ORGANIZAVIMO VASARĄ

 2021 M. GRAFIKAS

Nr. Įstaigos pavadinimas
Nedirba

Dirbanti
švietimo įstaigaNuo Iki

1.  Trakų lopšelis-darželis 
„Ežerėlis“

___________ _________ Dirba visą vasarą pagal
lopšelio-darželio „Ežerėlis“

direktoriaus patvirtintą grafiką
2. Trakų lopšelis darželis 

„Obelėlė“
___________ _________ Dirba visą vasarą pagal

lopšelio-darželio „Obelėlė“
direktoriaus patvirtintą grafiką

3. Rūdiškių vaikų lopšelis-
darželis „Pasaka“

___________ _________ Dirba visą vasarą pagal vaikų
lopšelio-darželio „Pasaka“

direktoriaus patvirtintą grafiką

4. Senųjų Trakų vaikų 
lopšelis-darželis

___________ _________ Dirba visą vasarą pagal vaikų
lopšelio-darželio direktoriaus

patvirtintą grafiką
5. Bražuolės lopšelis-darželis 2021-07-01 2021-08-10 _______________

6. Onuškio vaikų darželis 2021-07-01 2021-07-31 ______________

7. Paluknio vaikų lopšelis-
darželis

2021-07-01 2021-08-06 ________________

8. Rykantų UDC 
priešmokyklinio ugdymo 
grupė

2021-07-05 2021-07-23
________________

9. Lentvario lopšelis-darželis
„Svajonėlė“

2021-07-05 2021-07-23 Lentvario M. Šimelionio
gimnazijos ikimokyklinio

ugdymo grupės
10. Lentvario lopšelis-darželis

„Šilas“
2021-07-01 2021-07-31 Lentvario „Versmės“

gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo grupės

11. Lentvario „Versmės“ 
gimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo grupės

___________ _________ Dirba visą vasarą pagal
gimnazijos direktoriaus

patvirtintą grafiką
12. Lentvario Henriko 

Senkevičiaus gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo 
grupės

2021-08-01 2021-08-31 Lentvario lopšelis-darželis
„Šilas“

13. Lentvario M. Šimelionio 
gimnazijos ikimokyklinio 

___________ _________ Dirba visą vasarą pagal
gimnazijos direktoriaus



ugdymo grupės patvirtintą grafiką
14. Lentvario Pradinės 

mokyklos priešmokyklinio
ugdymo grupė

2021-06-01 2021-08-31 ________________

15. Bijūnų pagrindinės 
mokyklos priešmokyklinio
ugdymo grupė

2021-08-01 2021-08-31 _______________

16. Aukštadvario mokykla-
darželis „Gandriukas“

2021-08-01 2021-08-31 ______________

17. Trakų gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo 
grupės 

2021-06-28 2021-07-09 Trakų lopšelis-darželis
„Ežerėlis“

18. Paluknio L. Komolovskio 
gimnazijos 
priešmokyklinio ugdymo 
grupė

2021-07-01 2021-07-31
_______________

19. Paluknio „Medeinos“ 
gimnazija priešmokyklinio
ugdymo grupė

2021-07-01 2021-08-31 Paluknio vaikų lopšelis-darželis

20. Senųjų Trakų A. 
Stelmachovskio 
pagrindinė mokykla

2021-07-01 2021-08-31 Senųjų Trakų vaikų lopšelis-
darželis

21. Senųjų Trakų Kęstučio 
pagrindinės mokyklos 
priešmokyklinio ugdymo 
grupė

2021-07-01 2021-07-31 ______________

_________________________________________
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