
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

2020 m. lapkričio      Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 
dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9 papunkčio nuostatomis ir 
atsižvelgdamas į infekcijos plitimą Trakų savivaldybėje :

1 .  Į p a r e i g o j u  nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki lapkričio 27 d.:
1 .1 .  Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pagrindinio

(pagrindinio  ugdymo  individualizuotą),  vidurinio  (socialinių  įgūdžių  ugdymo)  ugdymo  ir
neformaliojo  vaikų  švietimo  programas,  vadovus  taip  pat   neformaliojo  (formalųjį  švietimą
papildančio) vaikų ir suaugusiųjų švietimo teikėjus ugdymą vykdyti nuotolinio mokymo proceso
organizavimo būdu;

1.2.  švietimo  pagalbos  vaikui  teikėjus,  dirbančius  mokyklose  ir  Trakų  rajono
savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, švietimo pagalbą teikti nuotoliniu būdu;

1.3. Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kuriems skirtas
nemokamas maitinimas, formuoti maisto davinius ir organizuoti jų išdavimą vadovaujantis  Vaikų
maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011
m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo redakcija Nr. V-1862). 

2.  P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę Trakų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriui. 

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 

Administracijos direktorius Darius Kvedaravičius

Parengė
Švietimo skyriaus vedėja
Dalia Dzigienė
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