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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo

Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.23 papunkčiu, Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 987 „Dėl vidurinio ugdymo programos

baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“,

p a k e i č i u Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio

9 d. įsakymą Nr. B-ĮV-1391 „Dėl ugdymo organizavimo“:

1.  p a k e i č i u 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovus ugdymą

mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (išskyrus vidurinio

ugdymo baigiamąsias klases – nustatomas mišrus mokymosi būdas, socialinių įgūdžių ugdymo)

ugdymo programas organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklą,

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;

2. p a p i l d a u 1.6 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.6. N u s t a t a u, kad Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymo

procesas būtų organizuojamas derinant kasdienį mokymo proceso organizavimo ir nuotolinį mokymo

proceso organizavimo būdus ir laikantis Valstybės operacijų vadovo patvirtintame sprendime „Dėl

vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“

reikalavimų“.

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 pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                                       Daiva Riklienė
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