
 
ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOJE PAGAL 

PAGRINDINIO (PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTĄ) IR VIDURINIO 

UGDYMO PROGRAMAS VYKDYMO IR ORGANIZAVIMO BŪDO KARANTINO METU 

 
2021 m. vasario 28 d. Nr. V-12 

Rokiškis 

 

Vadovaudamasi LR vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418  “Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo” (suvestinė redakcija nuo 2021 m. sausio 28 d.) 2.1.7., 2.2.9.2., 

2.2.9.3 papunkčiais, LR vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 113  “Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo” 4 punktu bei Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 2020-

2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano II skyriaus pirmojo 

skirsnio 11 punktu, antrojo skirsnio 13.9 punktu, 15 priedo 5 punktu: 

1. N u r o d a u nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazijoje: 

1.1. ugdymą  grupinio mokymo(si) forma I-IV klasių mokiniams pagal  pagrindinio 

(pagrindinio ugdymo individualizuotą) ir vidurinio ugdymo programas organizuoti nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu. 

1.2.  neformalųjį vaikų švietimą gimnazijoje vykdyti nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu.  

1.3.  švietimo pagalbą mokiniams teikti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo 

būdu išskyrus atvejus, numatytus Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2021 m. 

sausio 22 d. įsakyme Nr. V-9 „Dėl vaikų nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje“. 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ritą Mauricienę  i n f o r m u o t i  mokinius, 

jų tėvus (globėjus, rūpintojus)apie ugdymo programų vykdymą nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu karantino taikymo metu;  

2.2.  direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ingą Vagonę informaciją apie ugdymo 

programų vykdymą ir ugdymo proceso organizavimo būdą karantino metu viešai p a s k e l b t i   

gimnazijos interneto svetainėje; 

2.3.  klasių vadovus i š s i a i š k i n t i auklėtinių mokymosi sąlygas namuose,   jų 

aprūpinimą  mokymosi priemonėmis, reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. 

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. vasario 1 d. 

 

 

Direktorė             Diana Guzienė  

 

 
 


