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DĖL PAVEDIMO

Siekiant  užtikrinti  sklandų mokinių  priėmimą į  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  bendrojo
ugdymo mokyklas 2022–2023 mokslo metams, pavedu savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktoriams užtikrinti, kad asmenys, atsakingi už Mokinių registro
duomenų  tvarkymą  įstaigoje,  suvestų  patikslintą  informaciją  apie  įstaigas  lankančių  visų
priešmokyklinio  amžiaus  vaikų  ir  4,  8  klasėse  besimokančių  mokinių  faktines  gyvenamąsias
vietas.

Primenu,  kad,  organizuojant  naujai  priimamų  į  mokyklas  mokinių  duomenų  apie
gyvenamąsias vietas patikras, bus remiamasi Mokinių registre pateiktais duomenimis ir atsakomybė
už šių duomenų teisingumą teks įstaigai, kurioje vaikas nagrinėjamuoju laikotarpiu buvo ugdomas. 

Apie  pavedimo  įvykdymą  prašau  elektroniniu  paštu  informuoti  Švietimo  skyriaus  vyr.
specialistę Dianą Griciuvienę (diana.griciuviene  @klaipeda.lt  ) iki 2022 m. vasario 15 d.

Švietimo skyriaus vedėja                                Laima Prižgintienė
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