
 

 
 

MAŽEIKIŲ PAVASARIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS DIREKTORIUS 
 

Į S A K Y M A S 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU 

 
2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V1-111 

Mažeikiai 

 

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir 2020-11-05 mokyklos tarybos posėdžio nutarimu (protokolo 

Nr. 6), 

        į s a k a u   ugdymo procesą karantino metu (2020-11-09 – 2020-11-27) mokykloje organizuoti mišriu 

būdu, derinant kontaktinį ir nuotolinį mokymą: 

 

1. 1-4 klasių mokiniams nuo 2020-11-10 organizuoti ugdymą kontaktiniu būdu, užtikrinant  

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo 

laikymosi ir kitas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas. 

2. 5-8 ir 10 klasių mokiniams nuo 2020-11-09 iki 2020-11-13 organizuoti ugdymą nuotoliniu  

būdu, vadovaujantis mokyklos nuotolinio ugdymo tvarka (patvirtinta 2020-10-30 direktoriaus įsakymu Nr. V1-

109). 

3. Nuo 2020-11-16 iki 2020-11-20  5, 8 ir 10 klasių mokiniams organizuoti ugdymą kontaktiniu  

būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas. 

4. Nuo 2020-11-16 iki 2020-11-20  6 ir 7 klasių mokiniams ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu,  

vadovaujantis mokyklos nuotolinio ugdymo tvarka (patvirtinta 2020-10-30  direktoriaus įsakymu Nr. V1-109). 

5. Nuo 2020-11-23 iki 2020-11-27  6, 7 ir 10 klasių mokiniams organizuoti ugdymą kontaktiniu  

būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas. 

6. Nuo 2020-11-23 iki 2020-11-27 5 ir 8 klasių mokiniams organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu,  

vadovaujantis mokyklos nuotolinio ugdymo tvarka (patvirtinta 2020-10-30 direktoriaus įsakymu Nr. V1-109). 

 

       Į p a r e i g o j u:   

- sekretorę Editą Gedvilienę su įsakymu supažindinti mokytojus el. dienyne TAMO; 

- klasių auklėtojus su įsakymu supažindinti supažindinti savo klasės mokinius ir jų tėvus; 

- direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ingridą Mikulskienę  patalpinti įsakymą mokyklos svetainėje. 

 

      Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu direktoriaus pavaduotojoms ugdymui Janinai Eidiejienei  ir Ritai 

Bubelienei.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Rolandas Volkovas 

 


