
     

 

 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDŲ NUSTATYMO BEI MOKINIŲ 

PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO PROGIMNAZIJOJE KARANTINO LAIKOTARPIU 

 

2021 m. gegužės 31 d. Nr. V-57(1.5) 

Kuršėnai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo 

būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 

m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A-983 „Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose karantino laikotarpiu“: 

1. N u s t a t a u  nuo 2021 m. birželio 1 d. 1–4 klasių mokinių ugdymą mišriu būdu: 

1.1. 2021 m. birželio 1–4 d.: 

1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 4a klasių mokiniai – kasdieniu būdu; 

3a, 3b, 3c, 4b, 4c klasių mokiniai – nuotoliniu būdu. 

1.2. 2021 m. birželio 8–11 d.: 

3a, 3b, 3c, 4b, 4c klasių mokiniai – kasdieniu būdu; 

1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 4a klasių mokiniai – nuotoliniu būdu. 

1.3. 2021 m. birželio 14–16 d.: 

1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 4a klasių mokiniai – kasdieniu būdu; 

3a, 3b, 3c, 4b, 4c klasių mokiniai – nuotoliniu būdu. 

2. N u s t a t a u  nuo 2021 m. birželio 1 d. 5–8 klasių mokinių ugdymą mišriu būdu: 

2.1. 2021 m. birželio 1–3 d.: 

5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c klasių mokiniai – kasdieniu būdu; 

7a, 7b, 7c, 8a, 8b klasių mokiniai – nuotoliniu būdu. 

2.2. 2021 m. birželio 8–11 d.: 

7a, 7b, 7c, 8a, 8b klasių mokiniai – kasdieniu būdu; 

5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c klasių mokiniai – nuotoliniu būdu. 

2.3. 2021 m. birželio 14–16 d.: 

5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c klasių mokiniai – kasdieniu būdu; 

7a, 7b, 7c, 8a, 8b klasių mokiniai – nuotoliniu būdu. 

2.4. 2021 m. birželio 17–23 d. 5–8 klasių mokiniai ugdomi kasdieniu būdu. 

3. 2021 m. birželio 4 d. 5–8 klasių mokiniams bei 2021 m. birželio 7 d. 1–8 klasių 

mokiniams ugdymas vyks nuotoliniu būdu.  

4. N u r o d a u  nuo 2021 m. birželio 1 d. organizuoti mokinių, kurie ugdomi pagal 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programą nuotolinį būdu, priežiūrą ir maitinimą progimnazijoje, kai 

jų tėvai negali užtikrinti mokinių priežiūros arba neturi sąlygų mokytis namuose. 



5. S k i r i u  išvardintus darbuotojus atsakingais už mokinių priežiūrą mokykloje nuo 8.00 

iki kol vyksta pamokos: 

5.1. Birutę Milvydienę, bibliotekos vedėją; 

5.2. Rugilę Faustą Nauckūnę, mokytojo padėjėją; 

5.3. Violetą Baniulienę, socialinę pedagogę. 

6. Į p a r e i g o j u  mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus organizuojant pagalbą 

mokiniams progimnazijos patalpose vadovautis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimais. 

7. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 

direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. V-4(1.5) „Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros bei maitinimo organizavimo 

progimnazijoje karantino laikotarpiu“. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                                  

pavaduojanti direktorių                         Nijolė Kadytė 

 


