JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO 2020-2021 MOKSLO METAIS
NUO LAPKRIČIO 30 D. IKI GRUODŽIO 17 D.
2020 m. lapkričio 27 d. Nr. V1-108
Jonava
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. V152 „Dėl Valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ su visais jo pakeitimais, atsižvelgdama
į Jonavos politechnikos mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V1-52 „Dėl
vykdomų programų įgyvendinimo plano 2019-2020, 2020-2021 mokslo metams tvirtinimo“ su visais
jo pakeitimais bei atsižvelgdama į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas :
1. Į s a k a u:
1.1. ugdymo procesą 9-10 klasių mokiniams nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m.
gruodžio 17 d. vykdyti nuotoliniu sinchroninių ir asinchroniniu būdu. Sinchroninės pamokos
vykdomos pagal su skyriaus vedėju suderintą grafiką;
1.2. ugdymo procesą 11-12 klasių mokiniams nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m.
gruodžio 17 d. vykdyti nuotoliniu būdu pagal vidurinio ugdymo programas. Pagal profesinio mokymo
programas praktinis mokymas vyks mokykloje pagal mokytojo pateiktą ir su skyriaus vedėju
suderintą grafiką;
1.3. ugdymo procesą mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo pirminio ir tęstinio
profesinio mokymo programas (ne gimnazinėms klasėms), vykdyti nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki
2020 m. gruodžio 17 d. derinant nuotolinį ir kasdienį būdą. Pagal profesinio mokymo programas
praktinis mokymas vyks mokykloje pagal mokytojo pateiktą ir su skyriaus vedėju suderintą grafiką;
1.4. ugdymo procesą mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo tęstinio profesinio
mokymo programas (valstybės nefinansuojamas) vykdyti kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio
ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas.
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. dėstančius mokytojus informuoti mokinius dėl pasirinkto ugdymo proceso
organizavimo formos ir laiko;
2.2. grupių vadovus (išskyrus 9-10 kl.), informuoti auklėtinius ir nepilnamečių mokinių
tėvus, kad mokykloje ugdymo procesas nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. bus
vykdomas nuotoliniu ir kasdieniu būdais.
3. Su šiuo įsakymu direktoriaus pavaduotoja ugdymui mokytojus supažindina nuotoliniu
būdu (e. dienyno pagalba).
4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu direktoriaus pavaduotojai ugdymui Kristinai
Paulauskienei.
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