
KELMES ALGIRDO LIPEIKOS MENv MOKYKLOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL UGDYMO PROCESO VYKDYⅣ 10

2021m.kovo22 d. Nr. V-30
Kelme

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybds 202I m. kovo 17 d. nutarimu
Nr. 157 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m.lapkridio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Del
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" pakeitimo ir Kelmes rajono savivaldybes

administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. isakymo Nr. 4-237 ,,Del Kelmes rajono

savivaldybes administracijos direktoriaus 2020 m. gruodZio 8 d. isakymo Nr. A-1198 3 punkto
pakeitimq" 3.2.4. ir 3.2.5. papunkdiais:

l.Nurodau:
1.1. nuo 2021 m.kovo 22 d. mokiniams ugdymo proces4 organizuoti iprastu ir mi5riu b[du,

laikantis saugaus atstumo ir kiq bltinq visuomends sveikatos saugos ir higienos sQlygq;

1.2. etatiniq darbuotojq (kuriems nustat5rtas 40 val. savaites darbo laikas) darbo laikas pagal

direktoriaus patvirtint q, grafrk4;

1.3. neorganizuoti mokyklos patalpose ir atvirose patalpose, kitose ne mokyklos edukacinese

uZdarose erdvdse renginiq bei susibiirimq.

2.Ipareigoju:
2.1. mokytojus savaranki5kai sprgsti ir organizuoti mokym4 iprastu ir miSriu b[du;
2.2. metodiniq ir kittl darbo grupiq vadovus metodinius veiklos susirinkimus, pasitarimus

organizuoti nuotoliniu biidu;
2.3. informuoti mokinius ir mokiniq tevus apie mi5raus mokymo ir kitus su ugdymu

susijusius pokydius;

2.4. administracijos darbuotojus aptarnauti mokiniq tevus ir kitus lankytojus nuotoliniu 1

b[du, o nesant tokiai galimybei - riboti lankytojq patekim4 ! patalpas ir deveti apsaugos kaukes.

3. I n f o r m u o j u darbuotojus, kad privaloma:

3.1. laikytis grieZtos rankq higienos;

3.2. vedinti patalpas ne rediau kaip 1 kart4 per valand4;

3.3. darbe nuolat stebeti savo sveikat4, o pasirei5kus kar5diavimui, nedelsiant informuoti
tiesiogini vadov4 ir pasi5alinti i5 mokyklos, o turint infekciniq ligq porymiq, i darb4 vykti
draudZiama;

3.4. informuoti mokyklos administracij4 del privalomos izoliacijos, kurios laikotarpiu
dr audliana dirbti i stai goj e.

4.Pavedu:
4.1. pavaduotojui fikio ir bendriems klausimams:



4.1.1. sudaryti galimybg tinkamai darbuotojq ir lankytojq rankq higienai bei dezinfekcijai
(prie iejimo I patalpas, sanitariniuose mazguose).

4.1.2. organizuoti daLnai liediamq pavir5iq (dury rankenos, elektros jungikliai, stalq pavir5iai

ir kita) valym4 tam skirtu valikliu kaip galima daitiau., ne rediau kaip 2 kartus per dienq.

5.Nustatau, kad isakymas isigalioja nuo202l m.kovo22 d.

Pavaduotoja ugdymui,
vykdanti direktoriaus funkcij as ノタ

 瘍  BCata PralgauSkienё


