PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO” PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU
2021 m. sausio 4 d. Nr.VĮ-1
Panevėžys
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.1226
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr.1364 redakcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
gruodžio 14 d. nutarimo Nr.1418 redakcija), Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.A-1243 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio
ugdymo programą, ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo Panevėžio miesto bendrojo
ugdymo mokyklose karantino paskelbimo laikotarpiu“:
1 . N u r o d a u , kad Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino laikotarpiu:
1.1. nuo 2021 metų sausio 4 dienos 1-4 klasių mokiniams bendrąjį ugdymą vykdyti
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;
1.2. nuo 2021 metų sausio 6 dienos 5-8 klasių mokiniams bendrąjį ugdymą vykdyti
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;
1.3. 5-8 klasių mokytojams dirbti pagal 2020 m. spalio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.VĮ179 patvirtintą pamokų tvarkaraštį, ne mažiau kaip 50 proc. pamokų vedant tiesioginės vaizdo
transliacijos būdu;
1.4. neformalųjį mokinių švietimą vykdyti nuotoliniu būdu;
1.5. 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;
1.6. pagalbą mokiniams (mokomųjų dalykų konsultacijas, specialiojo pedagogo,
psichologo, socialinio pedagogo, psichologo paslaugas) teikti nuotoliniu būdu.
2.T v i r t i n u 1-4 klasių mokomųjų dalykų pamokų, vedamų tiesioginės vaizdo
transliacijos
būdu, tvarkaraštį kai ne mažiau kaip 50 proc. pamokų vedama sinchroniniu mokymu (pridedamas).
3. N u r o d a u išimtinais atvejais (kai 1-4 klasių mokinių abu tėvai, įtėviai, globėjai,
įstatyminiai atstovai privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali vaikų priežiūros
užtikrinti namuose) vykdyti mokykloje 1-4 klasių mokinių nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir
maitinimą, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas
asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos,
higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
4. 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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