
 
 

 

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. LAPKRIČIO 9 d. 

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V1- 279 

Kaunas 

  

Vadovaudamasi  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 

d. įsakymu Nr. A-3542 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 

30 d. įsakymo Nr. A-3481 „Dėl COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių 

priemonių Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas, specialiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse 

nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2020 m. 

lapkričio 4 d. Nr. 1226  „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9 punktu, 

užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų 

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas,  

N u r o d a u  nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. organizuoti ugdymo 

procesą tokiu būdu: 

1. 1-4 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas tiesioginio kontakto būdu vaikai 

eina į mokyklą, mokosi kasdieniu būdu pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį. 

2. 5-8 klasių mokiniai mokosi mišriuoju būdu, t. y. derinant nuotolinį ir kasdieninį, keičiant 

ugdymo organizavimo būdus kas savaitę: 

2.1. 5-6 klasės kasdieniu būdu mokysis pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį  

 2020 m. lapkričio 16-20 dienomis,  

2.2. 7-8 klasės kasdieniu būdu mokysis pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį 

 2020 m. lapkričio 9-13 dienomis, lapkričio 23-27 dienomis. 

3. Neformaliojo švietimo veikla:  

3.1. Neformaliojo švietimo veikla pagal NVŠ krepšelius ir mokami būreliai stabdomi arba 

vyksta nuotoliniu būdu; 

3.2. tik mokyklos būreliai ir „Pagalbos pradinukui klubas“ vyksta pagal patvirtintą 

tvarkaraštį, kai mokiniai mokosi kasdieniu būdu. 

4.P a v e d u mokytojams vadovautis Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 

2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V1-276 „Dėl ugdymo proceso organizavimo 2020 m. lapkričio 3-11 

dienomis“4 punktu. 

5. P a v e d u Laimutei Graželienei, socialinei pedagogei, organizuoti mokinių maitinimą ir 

sauso davinio išdavimą. 

6. P r i p a ž į s t u netekusius galios nuo 2020 m. lapkričio 8 d. Kauno Simono Daukanto 

progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. V1-276 „Dėl ugdymo proceso 

organizavimo 2020 m. lapkričio 3-11 dienomis“1-3 punktus. 

7. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki atskiro nutarimo. 

 

 

Direktorė                         Jekaterina Juknevičienė 

                                                                              

 

 



 


