VILKAVIŠKIO ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VILKAVIŠKIO ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO ESANT
EKSTREMALIAI SITUACIJAI DĖL COVID-19

2020 m. kovo 13 d. Nr. V-45
Vilkaviškis
Vadovaudamasi LR Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. V-333 „Dėl rekomendacijų darbdaviams
organizuojant veiklą“, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais „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, „Dėl
Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir
2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“
pakeitimo, Darbo Kodekso 52 straipsniu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28
d. sprendimu Nr. B-TS-654 patvirtintų Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatų 28.9. papunkčiu,
S k i r i u:
1. Nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. pedagoginiams darbuotojams ir mokytojo padėjėjoms visą
darbo sutartyse sulygtą darbo laiką dirbti nuotoliniu būdu, pasiruošiant taikyti ugdymo procesą
nuotoliniu būdu.
2. Atsakinga už pedagoginių darbuotojų pasiruošimą ugdymo procesui nuotoliniu būdu
pavaduotoją ugdymui Vilmą Anelauskienę.
3. Nepedagoginiams darbuotojams: buhalterei, ūkvedžiui, finansininkei, inžinieriui
kompiuterininkui, sekretorei, bibliotekininkei nuo kovo 17 d. iki kovo 27 d. visą darbo sutartyse
sulygtą darbo laiką dirbti nuotoliniu būdu. Esant poreikiui dėl veiklos pobūdžio ir specifinių užduočių
administracijos pavedimu atvykti į darbo vietą. .
4. Socialinę pedagogę Dianą Tarnauskienę atsakinga už nemokamą maitinimą ugdymo proceso
sustabdymo dėl koronaviruso grėsmės metu.
Į s a k a u:
1. Dirbant nuotoliniu būdu vadovautis 2019 m. rugsėjo 2 d. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos
direktoriaus įsakymu Nr. V-129 patvirtintomis „Darbo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje
nuotoliniu būdu taisyklėmis“.
2. Būti pasiekiamais darbo sutartyse nurodytais kontaktais (el. paštu, telefonu) pagal
progimnazijos direktorės patvirtintą pamokų, neformalaus ugdymo, konsultacijų grafiką.
P a v e d u:
1. Nepedagoginiams darbuotojams: valytojoms, vairuotojui, rūbininkei-budėtojai, pastatų ir
sistemų einamojo remonto darbininkui, energetikui, kiemsargiams kovo 16 d. - kovo 27 d. atlikti
darbus pagal pareigybės aprašą ir kitus atsakingųjų asmenų (direktorės, ūkvedžio) pavestus darbus
laikantis SAM rekomendacijų esant ekstremaliai situacijai šalyje dėl koronaviruso (Covid-19) plitimo
grėsmės.
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