ALYTAUS R. DAUGU VLADO MIRONO GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ISAKYMAS
DEL UGDYMO GIMNAZIJOJE IR SKYRIUOSE PAGAL IKIMOKYKLINIO,
PRIESMOKYKLINIO, PRADINIIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO
PROGRAMAS VYKDYMO KASDIENIU IR NUOTOLINIU BUDU
2020

m.lapkridio ltr a. N.. Y1-

,/rg

Daugai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vyriausybes 2020 m.lapkridio 25 d. nutarimu
Nr.1310 ,,Del Lietuvos Respublikos vyriausybds 2020 m. lapkridio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Del
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" pakeitimo, 2.2.9.1. punktu
,,Ikimokyklinis, prie5mokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, uZtikrinant valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos operacijq vadovo nustatytas asmenq srautq valdymo, saugaus atstumo
laikymosi ir kitas butinas visuomenes sveikatos saugos, higienos, asmenq aprupinimo
bttinosiomis asmeninemis apsaugos priemonemis s4lygas", 2.2.9.z.punktu,,Ugdymas mokyklose
pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu budu, arba derinant
nuotolin! su kasdieniu budu, iSskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklq
specialiosiose klasese ugdomus mokinius pagal pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo
individualizuot4), vidurinio ugdymo (socialiniq igfidZiq ugdymo) programas, uZtikrinant valstybes
lygio ekstremaliosios situacijos operacijq vadovo nustatytas asmenl+ srautq valdymo, saugaus
atstumo laikyrnosi ir kitas bUtinas visuomenes sveikatos saugos, higienos, asmenq aprlpinimo
bttinosiomis apsaugos priemonemis s4lygas" ir Alytaus r. Daugq Vlado Mirono gimnazijos2020
m. lapkridio 27 d. tarybos posedZio protokolo Nr. 5 nutarimu:
1. N u r o d a u:
Ikimokyklinis, prieSmokyklinis ir pradinis ugdymas nuo 2020 m. lapkridio 29 d. iki
2020 m. gruodZio 17 d. tgsiamas gimnazijoje ir skyriuose kasdieniu budu;
5-8, I-IV gimnazijos ir skyriaus klasiq mokiniams ruo 2020lapkridio 29 dienos iki
2020 m. gruodZio 17 d. ugdymo procesq vykdyti nuotoliniu bUdu.
2. N u r o d a u pedagoginiams darbuotojams (mokantiems 5-8, I-IV gimnazijos
klasir4 mokinius) dirbti nuotoliniu brldu pagal jq sutartyje nurodytas nuotolinio darbo vietas,
i5skyrus anglq kalbos mokyojas Stasg Vitkauskieng, Odet4 Serelieng, Alm4 Bulovieng, muzikos
mokytoj4 Daiv4 Laniauskieng, tikybos mok1.toj4 Alm4 Vai5tarieng, Sokio mokytoj4 Alvyr4
Mikalionieng, logopedg Rasa KartanienE tuo laiku, kai veda pamokas 1-4 klasiq mokiniams.
3. I p a r e i g o j u pedagoginius darbuotojus komunikuoti Microsoft TEAMS
platformoje, elektroniniame dienyne pagal patvirtint4 darbo grafikqir pagal jq sutartyje nurodytais
kontaktiniais telefonq numeriais, elektroniniais paStq adresais.
4. T v i r t i n u pedagoginiq darbuotojq darbo reglament4 nuo 2020-71-29 iki202012-17 (pridedama).
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