
 

 

 

 
 

 

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI 

IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS BIRŽŲ VLADO 

JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI 

BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

BŪDU TVARKA 

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. VK-61 

                                                               Biržai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 

16 d. įstatymu Nr. V-372 patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu, 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V–1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-

1159 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. 

nutarimo Nr. 1226 papunkčiu 2.2.9.3, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos nuostatų,  

patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T–277 „Dėl 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos nuostatų pakeitimo“ 28.7 papunkčiu ir atsižvelgdama į 

nepalankią epideminę COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją Lietuvos Respublikos 

teritorijoje:  

1. T v i r t i n u „Ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarką“ (pridedama). 

2. N u s t a t a u, 

2.1. kad Neformalusis vaikų švietimas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vykdomas 

derinant nuotolinį ugdymo proceso būdą su kasdieniu, pagal mokyklos ugdymo planą; 

2.2.užsiėmimai gali būti organizuojami atvirose erdvėse (lauke); 

2.3.gali vykti tik individualūs užsiėmimai;  

2.4.gali vykti užsiėmimai mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe 

ir tik viename korpuse, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam. 

3. N u r o d a u: 

3.1. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokytojams užtikrinti,  kad įgyvendindami ugdymo 

programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, sinchroniniam (tiesioginiame 

bendravimui su mokiniais) ugdymui skirtų ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo proceso laiko ir ne 

daugiau kaip 50 procentų laiko asinchroniniam (netiesioginiam bendravimui su mokiniais) 

ugdymui (per savaitę, mėnesį, mokslo metus);  

3.2.direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ramutei Petronytei teikti bendrąją informaciją apie 

ugdymo proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuoti kitais aktualiais 

švietimo bendruomenei klausimais tol, kol neišnyks aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas 

mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. 
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4. P a v e d u: 

4.1.sekretorei Vilgilijai Bulkienei elektroniniu paštu supažindinti mokytojus su šiuo 

įsakymu;  

4.2.ugdymo proceso organizavimo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

Ramutei Petronytei; 

4.3.higienos normų ir saugumo užtikrinimo laikymosi kontrolę ūkvedžiui Eimantui Tubeliui. 

4.4. Kompiuterių priežiūros specialistui Rimantui Leckui paskelbti informaciją mokyklos 

interneto svetainėje bei konsultuoti mokytojus, mokinius ir mokinių tėvus informacinių 

technologijų naudojimo klausimais.  

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 9 d.  

6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2020 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. VK-8.  

 

 

 

Direktorė                                                                                                                 Edita Timukienė 
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