PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO” PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU
2020 m. gruodžio 9 d. Nr.VĮ-197
Panevėžys
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr.1364
„Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 2.2.9.2, 2.2.9.3, 2.2.9.7 papunkčiais ir
2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų,
patvirtintų LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr.V-1159 7
priedo 3 punktu, atsižvelgdamas į Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus 2020 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr.VĮ – 103 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo
ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų“ 17.5 punktu:
1. N u r o d a u 2020 m. gruodžio 18 d. - gruodžio 22 d.:
1.1. 5-8 klasių mokiniams bendrąjį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu;
1.2. 5-8 klasių mokytojams dirbti pagal 2020 m. spalio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.VĮ179 patvirtintą pamokų tvarkaraštį, nemažiau kaip 50 proc. pamokų vedant tiesioginės vaizdo
transliacijos būdu;
1.3. neformalųjį mokinių švietimą vykdyti nuotoliniu būdu;
1.4. neformaliojo ugdymo mokytojams dirbti pagal 2020 m. lapkričio 6 d. direktoriaus
įsakymu Nr.VĮ-182 2 punktu patvirtintą neformaliojo švietimo programų, vykdomų nuotoliniu
būdu, tvarkaraštį;
1.5. pagalbą mokiniams (mokomųjų dalykų konsultacijas, specialiojo pedagogo,
psichologo, socialinio pedagogo, psichologo paslaugas) teikti nuotoliniu būdu.
2. P a k e i č i u Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymo Nr.VĮ – 103 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo ir pagrindinio
ugdymo programų ugdymo planų“ 12.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.5.2. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos
nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.“.
3. N u r o d a u įsakymą mokinių tėvams persiųsti per Tamo dienyną, darbuotojams išsiųsti į
elektroninius paštus bei paskelbti mokyklos interneto svetainėje.
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