
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS
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PROGRAMAS NUSTATYMO

2020 m. birželio 25 d. Nr. 1-TS-193

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 18

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdama į

Anykščių muzikos mokyklos 2020 m. balandžio 23 d. raštą Nr. S-54 „Dėl mokslo metų pradžios ir

trukmės pakeitimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti mokslo metų pradžią ir trukmę pagal neformaliojo švietimo programas

Anykščių meno mokykloje – nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.

2. Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d.

sprendimą Nr. TS-383 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Anykščių rajono

savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo

mokinių atostogų metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.
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