PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktoriaus
2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1.3.-8
KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO
UGDYMO PROGRAMAS, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO
ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ
TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų
tvarka (toliau – Tvarka) nustato pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo proceso organizavimą
nuotoliniu būdu Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos patalpose iki bus atnaujintas įprastas
ugdymo procesas.
2. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 2021-01-20
Nr. V-106 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 „Dėl vaikų,
ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo
organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo“.
II SKYRIUS
PRAŠYMŲ TEIKIMO SĄLYGOS
3. Tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą, kurie privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti
darbo vietoje ir negali mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros užtikrinti
namuose ar jų vaikai neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga
kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu, teikia argumentuotą prašymą gimnazijos direktoriui (1
priedas);
3.1. prašymas talpinamas gimnazijos e. dienyne bei gimnazijos internetinėje svetainėje;
3.2. sprendimą tenkinti tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą prašymus priima gimnazijos
Vaiko gerovės komisija.
III SKYRIUS
NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMOORGANIZAVIMAS
GIMNAZIJOJE

4. Mokiniams, gyvenantiems toliau nei 3 km. nuo gimnazijos ir kuriems nuotolinis ugdymas
organizuojamas gimnazijos patalpose, organizuojamas pavėžėjimas laiku ir maršrutais, patvirtint
Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 1.3.-91 „Dėl
Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokinių vežiojimo maršrutai bei tvarkaraščio 2020–2021 m.
m. patvirtinimo“.

5. Mokiniams, kuriems nuotolinis ugdymas organizuojamas gimnazijos patalpose ir kuriem skirtas
nemokamas maitinimas, organizuojamas maitinimas UAB „Grūstės“ eksploatuojamose patalpose.
6. Mokiniams, kuriems nuotolinis ugdymas organizuojamas gimnazijos patalpose, paskiriamos
patalpos ir įranga darbui nuotoliniu būdu.
7. Mokinių, kuriems nuotolinis ugdymas organizuojamas gimnazijos patalpose, priežiūrą vykdo
gimnazijos darbuotojai pagal direktoriaus pavaduotojo ugdymui sudarytą darbo grafiką.

IV SKYRIUS
BŪTINOSIOS SĄLYGOS
8. Visi vyresni nei 6 metų gimnazijos bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, tėvai, darbuotojai)
įeidami į mokyklą privalo dezinfekuoti rankas (arba mūvėti pirštines, arba nusiplauti rankas su
dezinfekciniu muilu) ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar
kitas priemones).
9. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys priežiūros paslaugų teikimo vietose, išskyrus

mokinius, ugdomus pagal pradinio ugdymo programas, jiems esant įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje,
dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių
leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti
negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama
dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.“
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Tvarkos nuostatos gali būti keičiamos ar papildomos bendru gimnazijos bendruomenės
sutarimu.
11. Už Tvarkos nuostatų įgyvendinimo priežiūrą atsakingas gimnazijos direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.
__________________

