
 
 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO ROKIŠKIO R. JUODUPĖS 

GIMNAZIJOJE NUO 2020 M. LAPKRIČIO 9 D. IKI 2020 M. LAPKRIČIO 27 D. 
 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr.V-142 
Juodupė 

 
         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226,  
n u s t a t a u, ugdymas Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje vyks užtikrinant valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo 
laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.  
        Ugdymo procesas gimnazijoje vyks kasdieniu ir mišriu būdu (derinant nuotolinį su kasdieniu): 
        1. Mokiniai, besimokantys pagal pradinio ugdymo programas (1-4 kl.), toliau ugdomi įprastu 
būdu (tiesiogiai kasdieniu būdu gimnazijoje). 

       2.  IVg klasės mokiniai bus ugdomi įprastu būdu (tiesiogiai kasdieniu būdu gimnazijoje). 

       3. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (5-8, Ig-IIIg kl.), 
bus ugdomi mišriu būdu (derinant nuotolinį su kasdieniu būdu): 

● vieną savaitę bus ugdomi įprastu būdu (tiesiogiai kasdieniu būdu gimnazijoje); 

● kitą savaitę ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu mokymo proceso 
organizavimo būdu. 

     Ugdymo procesas vyks: 

Klasė Lapkričio 9 - 13 d. Lapkričio 16 - 20 d. Lapkričio 23 - 27 d. 

5 Gimnazijoje įprastu būdu Nuotoliniu būdu Gimnazijoje įprastu būdu 

6 Gimnazijoje įprastu būdu Nuotoliniu būdu Gimnazijoje įprastu būdu 

7 Gimnazijoje įprastu būdu Nuotoliniu būdu Gimnazijoje įprastu būdu 

8 Nuotoliniu būdu Gimnazijoje įprastu būdu Nuotoliniu būdu 

Ig Nuotoliniu būdu Gimnazijoje įprastu būdu Nuotoliniu būdu 

IIg Nuotoliniu būdu Gimnazijoje įprastu būdu Nuotoliniu būdu 

IIIg Nuotoliniu būdu Gimnazijoje įprastu būdu Nuotoliniu būdu 

 
      4. Neformalaus švietimo veiklos (būreliai) kurie yra ugdymo plane vyks įprastu būdu kai mokiniai 
mokysis gimnazijoje (tiesiogiai kasdieniu būdu). Vykdant ugdymą nuotoliniu būdu, šios veiklos vyks 
nuotoliniu būdu. 



    5. Neformalaus švietimo skyriaus veikla pagal atskirus tvarkaraščius vyks: 

5.1. nuotoliniu būdu; 
5.2. vykdant individualaus mokymo / ugdymo formą (individualūs užsiėmimai); 
5.3. vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje 
įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam. 
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