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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr.V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo

proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:

1. Į p a r e i g o j u Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovus:

1.1. užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų organizuojamas pradinis, pagrindinis ir

vidurinis ugdymas nuotoliniu būdu;

1.2. iki 2020 m. kovo 25 d. parengti priemonių planą, su kuriuo turi būti supažindinami

pedagogai, ir susitarti dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių;

1.2. iki 2020 m. kovo 25 d. parengti mokymo nuotolinio būdu tvarką ir ją paskelbti

mokyklos interneto svetainėje ir per el. dienyną;

1.3. iki 2020 m. kovo 25 d. pateikti mokyklos bendruomenei informaciją apie mokymo

organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktus, kuriais galėtų gauti pagalbą mokiniai, jų tėvai

(globėjai, rūpintojai), mokytojai;

1.4. informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu nuotolinio mokymo būdu, ir

kylančias problemas teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir

sporto skyriui el. paštu alma.finagejeviene@vilkaviskis.lt .

2. R e k o m e n d u o j u ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovams pasirengti, kad nuo

2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdyti nuotoliniu

būdu, jei tėvai (globėjai) pageidauja ir sudaro sąlygas ugdymui namuose nuotoliniu būdu.  

3. R e k o m e n d u o j u Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro, Vilkaviškio muzikos

mokyklos ir Vilkaviškio rajono sporto mokyklos vadovams pasirengti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d.

būtų pasiruošta neformalųjį švietimą vykdyti nuotoliniu būdu, jei tėvai (globėjai) pageidauja ir

sudaro sąlygas ugdymui namuose nuotoliniu būdu.  

4. Už šio Įsakymo vykdymą asmeniškai yra atsakingi švietimo įstaigų vadovai,

administracinę priežiūrą vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros

ir sporto skyriaus darbuotojai.

5. Šį Įsakymą skelbti Vilkaviškio rajono savivaldybės ir švietimo įstaigų interneto

svetainėse. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                             Vitas Gavėnas

Parengė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė
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