PANEVĖŽIO R. RAMYGALOS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU
2020 m. kovo 27 d. Nr. V-41
Ramygala
Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimo
Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, pakeitimo“ 12 punktą ir vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu
Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:
1. U ž d r a u d ž i u organizuoti viešus renginius (kultūros, švietimo, sporto ir kitus)
Ramygalos gimnazijoje ir Uliūnų UDC iki 2020 m. balandžio 13 d.
2. N u s t a t a u ugdymo procesą vykdyti nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.
3. T v i r t i n u nuotolinio mokymo(si) atmintinę (pridedama).
4. P a v e d u:
4.1. gimnazijos administracijai, kanceliarijos ir apskaitos skyrių darbuotojams dirbti
maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;
4.2. ugdymo skyriaus darbuotojams dirbti tik nuotoliniu būdu;
4.3. ūkio skyriaus darbuotojams vykdyti tik tuos darbus, kuriuos nurodo gimnazijos
direktorius ir/ar direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, maksimaliai vengiant
tiesioginio kontakto;
4.4. direktoriaus pavaduotojui administracijai ir ūkio reikalams Juozui Žakevičiui
užtikrinti, kad į gimnazijos patalpas patektų tik gimnazijos veiklai vykdyti būtinas žmonių skaičius.
5. S k e l b i u įsakymą galiojančiu nuo 2020 m. kovo 30 d.
6. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:
6.1. direktoriaus pavaduotojai pagrindinio ir vidurinio ugdymo reikalams Reginai
Petrulytei elektroninio dienyno TAMO sistemoje;
6.2. raštinės administratorei Vilmai Kerbelienei:
6.2.1. gimnazijos skelbimų lentose;
6.2.2. gimnazijos interneto svetainėje www.ramygalosgimnazija.lt .
7. P a v e d u raštinės administratorei Vilmai Kerbelienei supažindinti su įsakymu
pasirašytinai direktoriaus pavaduotoją pagrindinio ir vidurinio ugdymo reikalams Reginą Petrulytę,
direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams Juozą Žakevičių.
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