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2020 m. gruodžio 15 d. Nr. V1-163 

Marijampolė 

 

P a k e i č i u  Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 

30 d. įsakymą Nr.V-158 ,,Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro rekomendacijų, 2020 m. 

lapkričio  30 d. – gruodžio 17 d.  laikotarpiu mokiniams, administracijos, personalo darbuotojams ir  

pedagogams, dirbant nuotoliniu būdu“ ir: 

1 punktą išdėstau taip: 

,,1. Bendrojo ugdymo  programų mokiniams nuo š. m. gruodžio 16 d. pamokos vyksta 

nuotoliniu būdu.“  

2 punktą išdėstau taip: 

,,2.  Pirminio profesinio mokymo programų mokiniams nuo š. m.  gruodžio 16 d. teorinis 

ir praktinis mokymas  vyksta nuotoliniu būdu.“ 

3 punktą išdėstau taip: 

,,3.  Tęstinio profesinio  teorinis ir praktinis mokymas nuo š. m.  gruodžio 16 d. vyksta 

nuotoliniu būdu.“  

4 punktą išdėstau taip: 

,,4. Specialiųjų poreikių grupių mokiniams nuo š. m.  gruodžio 16 d. teorinis ir praktinis 

mokymai  vyksta nuotoliniu būdu.“ 

5 punktą išdėstau taip: 

,,5. Transporto priemonių vairuotojų individualus mokymas nuo š. m. gruodžio 16 d.  

vykdomas tiems asmenims, kurie gyvena atitinkamų Marijampolės PRC skyrių savivaldybėse;  

 6 punktą išdėstau taip: 

,,6.  Neformalusis vaikų švietimas nuo  š. m. gruodžio 16 d. vyksta nuotoliniu būdu.“  

                    ,,6.1. Neformalus suaugusiųjų mokymas nuo š. m. gruodžio 16 d. vykdomas nuotoliniu 

būdu  

7 punktą išdėstau taip: 

,,7. Švietimo pagalba mokiniams nuo  š. m. gruodžio 16 d. vykdoma nuotoliniu būdu“. 

8 punktą išdėstau taip: 

,,8. Administracijos darbuotojai  nuo š. m. gruodžio 16 d. dirba nuotoliniu būdu, 

užduotys deleguojamos kiekvienos savaitės pradžioje (naudoti Office 365 programėlę PLANER).“ 

9 punktą išdėstau taip: 

,,9. Ūkio dalies darbuotojai dirba, pagal galimybes deleguojant užduotis skirtingu laiku 

ir pagal iš anksto sudarytą grafiką, tačiau ne daugiau kaip du asmenys užduočiai atlikti“. 



11 punktą išdėstau taip: 

„Marijampolės PRC valgyklų darbuotojams padėjėjai ūkio reikalams paveda atlikti 

užduotis, nesusijusias su valgyklų veikla“. 

P a p i l d a u 12.5 papunkčiu: 

,,12.5. Pastatų šildymą sureguliuoti minimaliomis sąnaudomis.“ 
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