ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 4-TŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONTAKTINIO UGDYMO NUO GEGUŽĖS 3 D.
2021 m. balandžio 23 d. Nr. V - 129
Šiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m.
balandžio 19 d. įsakymu „Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso
organizavimo 2020-2021 mokslo metais“ Nr. V-576,
N u s t a t a u tokią 4-tų klasių mokinių ugdymo tvarką nuo 2021 m. gegužės 3 d.:
1. 4 kl. mokinių ugdymo procesas organizuojamas derinant kasdienį mokymo proceso
organizavimo ir nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdus:
1.1. lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir anglų kalbos mokomųjų dalykų (visiems
mokiniams) bei kitų mokomųjų dalykų (tik tiems mokiniams, kurie laikys VBE) visos pamokos
vyksta pagal patvirtintą II pusmečio tvarkaraštį ir organizuojamos kasdiene mokymo forma.
1.2. Kitos pamokos organizuojamos nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu,
tačiau ne daugiau nei 50 procentų mokinio ugdymo procesui skirto laiko. Esant poreikiui pamokos
gali vykti ir kasdiene mokymo forma pagal patvirtintą II pusmečio tvarkaraštį.
2. Kontaktinės konsultacijos 4 klasių mokinius organizuojamos vadovaujantis 2020-10-21
direktoriaus įsakymu Nr. V-290 patvirtintu „Konsultacinių valandų skyrimo ir konsultacijų
organizavimo tvarkos aprašu“.
3. Į p a r e i g o j u dalykų mokytojus kontaktines pamokas vesti savo kabinetuose,
išskyrus anglų kalbos mokytojas I.Adomavičienę – 131 kab., V. Balandienę – 108 kab., V.
Latožienę – 114 kab., D. Nemeikeinę – 223 kab. Mokytojai organizuoja 4-tų klasių mokinių
kontaktinį ugdymą užtikrinant mokinių sveikatą ir saugumą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“ ir valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas
asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos,
higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
4. Su įsakymu supažindinti 4-ose klasėse dirbančius mokytojus, 4 klasių mokinius ir jų
tėvus, globėjus, mokytojus
5. Įsakymo įgyvendinimo priežiūrą vykdyti s k i r i u vidurinio ugdymo skyriaus vedėją
Kristiną Gerčaitę.
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