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Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
7 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020
m. lapkričio 10 d. raštą Nr. SR-51-50 „Dėl švietimo veiklų karantino metu“:
1. N u r o d a u bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinį ugdymą, vadovams:
1.1. atsižvelgus į pateiktus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus dėl galimybių pavieniams 1–4
klasių mokiniams karantino metu mokytis namie, įvertinti tokio ugdymo galimybes;
1.2. 1–4 klasių mokiniams, besimokantiems namie, numatyti užduočių pateikimo bei
atsiskaitymo tvarką;
1.3. įpareigoti tėvus (globėjus, rūpintojus) užtikrinti tinkamų sąlygų sudarymą vaikams
mokytis namie;
1.4. esant galimybėms, namie besimokantiems 1– 4 klasių mokiniams organizuoti nuotolines
konsultacijas.
2. Į p a r e i g o j u Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių vykdyti
įsakymo įgyvendinimo kontrolę.
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