
KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS, 1–8 KLASIŲ, I–IV GIMNAZINIŲ KLASIŲ UGDYMO 

KONTAKTINIU IR NUOTOLINIU BŪDAIS 

 

2021 m. kovo 31 d. Nr. V-48 

Tytuvėnai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 157 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimu“ 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 punktais, Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. A-237 „Dėl Kelmės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A-1198 

3 punkto papunkčių pakeitimo“ ir išdėstytus nauja redakcija 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3, 3.2.4. papunkčius: 

1. Įs ak au  nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Mockaičių skyriaus 

ikimokyklinės grupės vaikams ir 1–4 klasių, Tytuvėnų gimnazijos 1–4 klasių mokiniams ugdymo 

procesą vykdyti kontaktiniu būdu.  

2. Įs ak au  nuo 2021 m. balandžio 1 d.  iki 2021 m. balandžio 30 d. 1 a, 1 b, 2 a, 2 b 

klasių mokiniams mokytis Taikos g. 1, II korpuse klasėms priskirtuose kabinetuose, 1 b klasės 

dorinio ugdymo (etikos) pamokas organizuoti 204 kabinete, 3 klasės mokiniams mokytis 

gimnazijoje adresu S. Romerienės g. 4A 122 kabinete, dorinio ugdymo (tikybos) ir užsienio kalbos 

(anglų) pamokas organizuoti 121 kabinete, 4 klasės mokiniams – 301 kabinete, dorinio ugdymo 

(tikybos) ir užsienio kalbos (anglų) pamokas – 213 kabinete.  

3. Le i d ž i u  pailgintos mokymosi grupės veiklas, neformaliojo švietimo užsiėmimus 

vykdyti kontaktiniu būdu tik tos pačios klasės mokiniams ir jiems priskirtuose kabinetuose.  

4. Įs ak au  nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. 5–8, I–IV g klasių 

mokiniams ir šių klasių neformaliojo švietimo procesą vykdyti nuotoliniu būdu, išskyrus vidurinio 

ugdymo programos kai organizuojamos konsultacijos ne daugiau kaip 5 baigiamosios klasės 

mokiniams.  

 

 

Direktorė         Irma Stankuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė  

Direktorės pavaduotoja ugdymui 
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