ALYTAUS R.DAUGu VLADO ⅣIIRONO GIPINAZIJOS
DIREKTORIUS
ISAKYMAS

DEL UGDYMO GIⅣ INAZIJOJE IR SKYRIUOSE PAGAL IKIMOKYKLIN10,
PRIESIⅥ OKYKLIN10,PRADINⅡ O,PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO
PROGRAⅣ IAS VYKDYⅣ 10 KASDIENIU IR NUOTOLINIU BUDU

9

2020m.gruodЙ io′ d.Nr.Vl― ■
Ц
Daugal

Vadovaudalnasis Lietuvos Rcspublikos vyriausybOs 2020 m. laphiこ io 25 d.
nutariIIlu Nr.1310,,Del LictuvOs Rcspublikos vyriausybё s 2020 m.laphiこ io 4 d.nutarimo Nr.
1226,,Del karantino Lictuvos Respublikos tcritoruqe paskclbimò̀pakeitimo(suveStine
rcdakctta nu0 2020… 12‑09),2.2.9,1.punktu,,Ikimokyklinis,pricSmokyklinis ir pradinis ugdymas

vykdomi,uttikrinant valstybes lygiO ekstremaliosios situacttOS OperacjЧ vadovO nustatytas
asmcnllsrautu ValdymO,saugaus atstumo laikymosiir kitas b■ inas宙 suomenё s sveikatos saugos,
higienos,asmen■ aprtlpinimo b■ inosiomis asmeninemis apsaugos priemonemis sdygas̀̀.
Ikimokyklinio,prieζ mokyklinio ugdymosi programosc rckomenduaama dalyVauti tik tiems
vaikams,kurill tevai(ltoviai,globaai)neturi galimybiЧ
dirbti nuotoliniu bidu,2.2.9。 2.punktu

"Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu

bidu,arba derinant nuotolini su kaSdiCniu bidu,iSskyrus specialiosiosc mokyklose ir bendroJo

ugdymo mokykl■l

specialiosiose klasё

se ugdomus mokinius pagal pagrindinio

ugdymo

(pagrindinio ugdymo individualizuo寝 D, Vidurinio ugdymo (socialini■ lgidttill ugdymo)
programas,utttikrinant valstybOs lygio ckStrcmaliosios situac」 os Opcrac」 ЧvadOVO nustatytas
asmcnЧ srautЧ valdymo,saugaus atstumo laikymosiir kitas bitinas visuomenes sveikatOs saugos,
higienos, asmcnll aprupinillno butinosiollnis apsaugos priemonemis sllygas̀̀, 2.2.9。
3.
nefom■ alusis vaikЧ も
宙etimas vykdomas nuotoliniu bidu arba stabdomas ir Alytaus r.DaugЧ
Vlado Mirono gimnazttoS 2020 m.laplcriё io 27 d.tarybos posedttiO protOkolo Nr.6 nutarimu:

1.Nurodau:

1.1.Ikimokyklinis,prieも mokyklinis ugdymas nuo 2020 m.gruodZio 14 dienos iki

2020m.gruodZio 3 1 dicnos t9sialnas gimnaz巧 輌e ir skyriuosc kasdieniu bidu;

1,2.Ikimokyklinio, pricSmokyklinio ugdymosi prograllnosc rekomendudama

dalyvauti tik ticms vaikalns,kurill tё vai(iteViai,g10bqai)neturi galimybill dirbti nuotoliniu bidu,
1.3.5‐ 8,I― IV gillllnazttOS ir Skyriaus klasiЧ

mokiniams nuo 2020 m.gruodttio 14
dienos iki 2020 m.gruodを io 22 d.ugdymo procesl ir ncfollllalllii VaikЧ さ
宙etima Vykdyti
nuotoliniu bidu.
1,4.1‐ 4 klasiЧ rnokini〔 壼
ns skclbiamos atostogos nuo 2020 m.gruodЙ io 14 dienos iki
2021m,sausio 3 dicnos,
2. N u r o d a u pedagoginiarlls darbuoto」 ams dirbti nuotoliniu bidu pagal jЧ
sutart角 e nurOd17tas nuotolinio darbo vietas.

3.I p a r C i g o j u pedagoginius darbuot● us komtlnikuoti MicrosoR TEAMS
platfollll● C,CICktrOniniame dicnyne pagal patvirtinta darbo graflka ir pagal jЧ
slltartゴ c
nurodytais kontaktiniais tclcfonЧ

numcriais,elektroniniais paStt adrcs滅 s.

4.T v i r t i n u pcdagoginill darbuotttЧ

darbo rcglamenta nuo 2020‑12… 14 iki

2020- l2-3 1 (pridedama).

Direktorius

Almantas Jakimavidius

