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ĮSAKYMAS
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr.
1310 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos
žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi:
1. N u s t a t a u Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžioms bendrojo ugdymo mokykloms
ugdymo procesą 2020 m. lapkričio 30–gruodžio 17 d. organizuoti nuotoliniu būdu mokiniams,
besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas (5−12 (5−10 ir I−IV
gimnazijos) klasės), išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose
klasėse ugdomus mokinius.
2. Į p a r e i g o j u Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių bendrojo ugdymo mokyklų
direktorius užtikrinti tinkamą mokinių mokymo kokybę.
3. P a v e d u Administracijos direktoriaus pavaduotojui, kurio kuravimo sričiai priskirtos
bendrojo ugdymo mokyklos, kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.
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