DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO VAIKŲ VASAROS DIENOS
UŽIMTUMO STOVYKLOS „ĄŽUOLAS“
VEIKLOS ORGANIZAVIMO, NUOSTATŲ, PEDAGOGO (AUKLĖTOJO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMO IR LOGOTIPO
TVIRTINIMO
2020 m. birželio 11 d. Nr. V1-40
Druskininkai
Vadovaudamasis Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-196
(Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-138 reakcija) patvirtintais
nuostatais, 2019 m. rugsėjo 10 d. potvarkiu Nr. P5-76 „Dėl pavedimo laikinai vykdyti Druskininkų
savivaldybės švietimo įstaigų vadovų funkcijas“ ir 2020 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-102 „Dėl
Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo:
1. O r g a n i z u o j u nuo 2020 m. birželio 29 d. iki rugpjūčio 21 d. (6-12 m.)
Druskininkų savivaldybės (ir ne tik) vaikams vasaros dienos užimtumo stovyklą „Ąžuolas“ .
1.1. Stovykla organizuojama skatinti turiningą moksleivių vasaros poilsį, sudarant sąlygas jų
saviraiškai, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui ir užimtumui.
3. T v i r t i n u Vaikų vasaros dienos užimtumo stovyklos „Ąžuolas“ :
3.1. nuostatus (1 priedas pridedama).
3.2. pedagogo (auklėtojo) pareigybės aprašymą (2 priedas pridedama).
3.3. veiklos programas (3 priedas pridedama).
3.4. logotipą (4 priedas pridedama).
4. Į p a r e i g o j u:
4.1. šiuos darbuotojus vadovauti Vaikų vasaros dienos užimtumo stovyklai „Ąžuolas“, Centro
direktoriaus kasmetinių atostogų metu.
4.1.1. Ritą Biliūnienę, Druskininkų švietimo centro direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir
švietimui;
4.1.2. Snieguolę Stravinskienę, padalinio, susijusio su mokymu vedėją;
4.1.3. Joną Kirkauskienę, psichologę.
4.2. Jūratę Isiūnienę, Druskininkų švietimo centro centralizuotos švietimo įstaigų buhalterinės
apskaitos ir finansų skyriaus vedėjos pavaduotoją, vykdyti vaikų vasaros dienos užimtumo stovyklos
„Ąžuolas“ apskaitą.
4.3. Sandrą Kairaitę, Druskininkų švietimo centro raštinės vedėją, tvarkyti vaikų vasaros dienos
užimtumo stovyklos „Ąžuolas“ dokumentaciją ir talpinti Centro internetinėje svetainėje bei Centro Facebook
paskyroje visą aktualią informaciją susijusia su šia Stovykla.
5. P r i p a ž į s t u Druskininkų švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymą Nr.
V1-39 „Dėl Druskininkų švietimo centro dienos užimtumo stovyklos organizavimo“ netekusiu galios.
6. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. birželio 29 d.
Centro direktorius
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