
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LAIKINO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

2020 m. kovo ..... d. Nr. A27(1)- .........
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino
Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  paskelbimo“  3.3  papunkčiu  ir  atsižvelgdama  į  Lietuvos
Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2020  m.  kovo  16  d.  įsakymu  Nr.  V-372  „Dėl
rekomendacijų  dėl  ugdymo  proceso  organizavimo  nuotoliniu  būdu  patvirtinimo“  patvirtintas
Rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu:

1. Į s a k a u:
1.1.   Bendrojo  ugdymo,  neformaliojo  švietimo  bei  neformaliojo  švietimo  ir  formalųjį

švietimą papildančio  ugdymo mokyklose nuo 2020 m. kovo 30 d.  ugdymo procesą organizuoti
nuotoliniu būdu iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

1.2.  1.1.  p.  nurodytų  švietimo  įstaigų  direktoriams  užtikrinti  nepertraukiamą  ugdymo
proceso organizavimą nuotoliniu būdu. 

2. P a v e d u:
2.1. Švietimo skyriui:
2.1.1.  konsultuoti  švietimo  įstaigas  ugdymo  proceso  organizavimo  nuotoliniu  būdu

klausimais;
2.1.2. šį įsakymą išsiųsti visoms Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigoms;
2.1.3. vykdyti šio įsakymo kontrolę.
2.2.  Vilniaus  rajono  savivaldybės  švietimo  įstaigų  vadovams  apie  ugdymo  proceso

organizavimą nuotoliniu būdu informuoti mokinius ir (ar) mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).
2.3.  Ūkio skyriui paskelbti  šį įsakymą Teisės aktų registre,  Viešųjų ir  tarptautinių ryšių

skyriui – savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorė                                               Liucina Kotlovska
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