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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 20 d. sprendimo 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“ 2 punktu ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 

m. sausio 22 d. įsakymo Nr. ĮS-129 „Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo švietimo įstaigose“ 1 

punktu: 

1. N u r o d a u direktoriaus pavaduotojai ugdymui, vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) 

pirmininkei Loretai Žilinskienei 2021 m. sausio 22 d. organizuoti VGK posėdį. 

2. Į p a r e i g o j u Gintarę Orintienę, socialinę pedagogę, parengti sąrašą mokinių, kurie 

neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems reikalinga kita pagalba 

mokantis nuotoliniu būdu, ir pateikti svarstymui VGK posėdyje. 

3. N u r o d a u Loretai Žilinskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, ir Gintarei 

Orintienei, socialinei pedagogei, iki sausio 28 d. atlikti papildomą analizę, kuriems mokiniams dėl 

įvairių kitų priežasčių taip pat reikalinga pagalba suteikiant jiems galimybę mokytis nuotoliniu būdu 

gimnazijoje bei imtis visų tolimesnių veiksmų. 

4. P a v e d u: 

4.1. Loretai Žilinskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, parengti mokinių, kuriems bus 

sudarytos sąlygos nuotoliniu būdu mokytis būnant gimnazijos patalpose, ugdymo organizavimo, 

priežiūros tvarką, sudaryti budinčiųjų darbuotojų sąrašą ir supažindinti juos su jų funkcijomis; 
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4.2. Juozui Stasiukoniui, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, numatyti ir parengti 

reikalingas patalpas, mokymosi techniką ir apsaugos  priemones bei perduoti techniką mokiniams 

pasirašytinai pagal priemonių perdavimo-priėmimo aktą; 

4.3. Gintarei Orintienei, socialinei pedagogei, parengti mokinių, kuriems bus sudarytos 

sąlygos nuotoliniu būdu mokytis būnant gimnazijos patalpose, maitinimo ir pavėžėjimo tvarką. 

5. Į p a r e i g o j u Juozą Stasiukonį, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, užtikrinti  

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų 

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

6.N u r o d a u Loretai Žilinskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, parengti informaciją 

bendruomenei apie ugdymosi nuotoliniu būdu būnant gimnazijos patalpose, galimybes ir sąlygas, bei 

su ja supažindinti visą gimnazijos bendruomenę informaciją paskelbiant gimnazijos internetinėje 

svetainėje adresu https://www.luksosg.garliava.lm.lt/ ir elektroniniame dienyne TAMO. 

 

 

 

Direktorius     Vidmantas Vitkauskas 
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