
 

 

 

KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 

2020 M. LAPKRIČIO 23–GRUODŽIO 22 DIENOMIS 
 

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. V-188 

Kupiškis 

 

Vadovaudamasis Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

lapkričio 16 d. įsakymu Nr. ADV-793 „Dėl ugdymo organizavimo ir vykdymo karantino 

laikotarpiu“ ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies 

programų 2020–2021 mokslo metų plano, patvirtinto Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-100, 11 punktu:  

1. N u r o d a u Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje (pastatas adresu 

Jaunimo g. 2,  Kupiškis) 2020 m. lapkričio 23–gruodžio 22 d. švietimo veiklas vykdyti taip: 

1.1. priešmokyklinį ir pradinį ugdymą vykdyti kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, 

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;  

1.2. pagrindinio ugdymo I dalies programą vykdyti mišriu būdu – derinant kasdienį 

(kontaktinį) mokymo būdą su nuotoliniu mokymo būdu; 

1.2.1. ugdymo būdų derinį nustatyti keturių ugdymo savaičių ciklui: 

Klasė 11.23–11.27 11.30–12.04 12.07–12.11 12.14–12.18 12.21–12.22 

5a nuotolinis kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis 

5b nuotolinis kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis 

5c nuotolinis kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis 

6a kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

6b kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

6c kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

7a kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

7b kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

7c kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

8a nuotolinis kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis 

8b nuotolinis kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis 

8c nuotolinis kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis 
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1.3. švietimo pagalbą, neformalųjį vaikų švietimą mokiniams, besimokantiems pagal 

pradinio ugdymo programas teikti kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, o besimokantiems pagal 

pagrindinio ugdymo I dalies programas teikti 1.2.1 punkte išvardintais mokymo būdais, užtikrinant 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinąsias sąlygas.  

2. N u r o d a u Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyriuje 2020 m. 

lapkričio 23–gruodžio 22 d. švietimo veiklas vykdyti taip: 

2.1. ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą vykdyti kasdieniu (kontaktiniu) 

mokymo būdu, 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; 

2.2. pagrindinio ugdymo I dalies programą vykdyti mišriu būdu – derinant kasdienį 

(kontaktinį) mokymo būdą su nuotoliniu mokymo būdu; 

2.2.1. ugdymo būdų derinį nustatyti keturių ugdymo savaičių ciklui: 

Klasė 11.23–11.27 11.30–12.04 12.07–12.11 12.14–12.18 12.21–12.22 

5 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

6 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

7 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

8 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

2.3. švietimo pagalbą, neformalųjį vaikų švietimą mokiniams, besimokantiems pagal 

pradinio ugdymo programas teikti kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, o besimokantiems pagal 

pagrindinio ugdymo I dalies programas teikti 2.2.1 punkte išvardintais mokymo būdais, užtikrinant 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinąsias sąlygas.  

3. N u r o d a u skyriuje Šepetos Almos Adamkienės mokykloje-daugiafunkciame 

centre 2020 m. lapkričio 23–gruodžio 22 d. švietimo veiklas vykdyti taip: 

3.1. ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą vykdyti kasdieniu (kontaktiniu) 

mokymo būdu, 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; 

3.2. pagrindinio ugdymo I dalies programą vykdyti mišriu būdu – derinant kasdienį 

(kontaktinį) mokymo būdą su nuotoliniu mokymo būdu; 

3.2.1. ugdymo būdų derinį nustatyti keturių ugdymo savaičių ciklui: 

Klasė 11.23–11.27 11.30–12.04 12.07–12.11 12.14–12.18 12.21–12.22 

5 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

6 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

7 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 

8 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis 
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3.3. švietimo pagalbą, neformalųjį vaikų švietimą mokiniams, besimokantiems pagal 

pradinio ugdymo programas teikti kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, o besimokantiems pagal 

pagrindinio ugdymo I dalies programas teikti 3.2.1 punkte išvardintais mokymo būdais, užtikrinant 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinąsias sąlygas.  

4. Atsakingais už įsakymo vykdymą skiriu skyrių vedėjus.  

 

 

 Direktorius          Rimvydas Latvys 


