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Paluknys 

 

P a k e i č i u Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymą Nr. V1-118 „Dėl gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų ugdymo plano patvirtinimo“:  

1. Pripažįstu netekusiu galios 13 punktą.  

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:  

 „14. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant 

aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.), gali būti 

koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių gimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar aplinkybėms 

gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, nustatoma vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-1159 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 

d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ 7 priedu.“   

 3. Papildau 14.1 papunkčiu: 

„14.1. gimnazija, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“ ir ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasi Nuotolinio mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 

d. įsakymu Nr. V1-60.  

4. Papildau 15.4 papunkčiu: 

 „15.4. ugdymo organizavimo gairės dėl ugdymo organizavimo ypatingų aplinkybių 

laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, numatomos remiantis LR 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-1159 „Dėl švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–

2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 7 priedu.“   
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