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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO

DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PIRMINIO rR T4STINIO PROFESTNTO MOKYMO VYKDOMU PROGRAMV,

PROFESTNES REABILITACIJOS DALYVTU DARBO ORGANTZAVTMO 2020M. KOVO
16-27 DIENOMIS

2020 m. kovo 13 d. Nr. V-75 (1.3)
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. kovo 12 d. priimtu
sprendimu ,,Del situacijos, susijusios su koronavirusu" ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro patvirtintu isakymu Del Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandZio 15 d.

isakymo Nr.V-417 ,,Del 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programll bendrqjq ugdymo planq patvirtinimo" pakeitimo ir Klaipedos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centlo istatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2018
m. gruodZio 21 d. isakyrnu Nr. V-1059 ,,Del Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo
centro istatq patvirtinimo" 61.6 punktu:

1. P a k e i d i u Centro 2019 - 2020 mokslo metq pirminio ir tgstinio profesinio mokymo
(finansuojamq i5 Valstybes biudZeto le5q) vykdomq programq igyvendinimo plano II skyriaus 6.11
pylL okiniu atostostr trukme" ir i5destau ii nauia redakciia

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. - spalio 31 d.

Ziemos (Kaledu) atostogos 2019 m. gruodZio 23 d. - 2020 m. sausio 3 d.

Ziemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. - vasario 21 d.

Pavasario atostogos 2020 m. kovo 16 d. - kovo 27 d.

2. S u s t a b d a u nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. tgstinio profesinio mokymo,
vairuotojq mokymus ir profesines reabilitacijos programtl vykdym4.

3. N u r o d a u rnokytojams, kitierns pedagogams iki 2020 m. kovo 27 d. pasirenti ar

atnaujinti nuotolinio mokymo pirminio ir tgstinio profesinio mokymo moduliq, gimnazijos
rnokomqjr"l dalykq mokymo priemones ir jei bus toks poreikis, mokymo proces4 toliau vykdyti
nuotoliniu b[du.

4.Nurodaumokiniams,kurieSiuometuyrapraktikoje,vadovautispraktikosistaigos
vidaus darbo tvarkos taisyklemis ir istaigos vadovo isakymais ar kitais nurodymais. Praktikos
vadovams palaikyti ry5j su praktikos istaigomis del praktikrl organizavimo, informuoti skyriq vedejus
apie pokydius praktikos istaigose.

5. N u ro d au mokiniams, gyvenantiems Klaipedos Ernesto Galvanauskoprofesinio
mokymo centro (toliau - Centro) bendrabudiuose, nei5vykti uZ Lietuvos ribq nuo 2020 m. kovo 13 d.

Mokiniams, gyvenantiems Centro bendrabudiuose, kurie pastaruoju laiku yra gr1Lg i Lietuv4 i5

Sveikatos apsaugos ministerijos nurodytq rizikingq teritorijq, nuo atvykimo i Lietuv4 momento,
nesilankyti bendrabutyje ne maZiau kaip 14 kalendoriniq dienq.

6, P a v e d u Antanui Jurevidiui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Sio isakymo
vykdyrno kontrolg ir paskelbim4 skyriq vedejams, mokytojams, mokiniams elektroniniu pa5tu ir
kitais informavimo kanalais.
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