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KEDAINIU R. SETOS GIMNAZIJOS
NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIT]S
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kedainiq r. Setos gimnazijos nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos apraSas (toliau -Aprasas) reglamentuoja nuotolinio mokymo(si) organizavimo pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas bendravimo ir bendradarbiavimo b[dus, pii"^on"r, mokymosi organizavimo
s4lygas, procesus, lankomumo stebesen4 bei pagalb4 mokiniui i, yruskirtas padeti fedai"niq r. Setos
gimnazijos (toliau - gimnazija) bendruomenei vykdyti ugdymo proceso oi.ganizavim4 nuotoliniu
mokymo proceso organizavimo budu (toliau - nuotolinir rnoty-ur;.
2. Siame tvarkos apra5e naudojamos s4vokos:

2.1. Nuotolinis mokymas -mokymo proceso organizavimo bldas, kai mokiniai, budami skirtingose
vietose ir naudodamiesi informacinemis komunikacijos priemonemis ir technologijomis, bendrlauia
su mokytoju mokymo tikslams pasiekti, t.y. jungiasi prie virtualios mokymosi aplinkos ir nuosekliai
mokosi, atlikdami pateiktas uZduotis, konsultuodamiesi su mokytoju sinchroniniu ar asinchroniniu
budu. Galima tiek pavienio, tiek grupinio mokymo forma. lgyvendinant pavienio mokymo form4,
mokiniai savarankiSkai mokydamiesi jungiasi su mokytoju iidalyvauja giupinese ar individualiose
mokytojo konsultacijose. {gyvendinant grupinio mokymo formq, mokinlai suilungia i klasg ar grupq
ir nuosekliai mokosi, mokomi mokytoiq pagal ugdymo programas;
2'2' Sinchroninis mokymas - mokymo proceso orguniruui*o bfidas, kai mokiniai ir mokyto.ias
pagal i5 anksto parengt4 tvarkara5ti vaizd,o ry5iu dalyvauja uZsiemime per atstum4 naudo6ami
nuotolinio bendravimo priemones;
2'3' Asinchroninis mokymas - mokymo proceso organizavimo b[das naudojant gimnazijos el. pa5to
sistem4 . mokymosi valdymo aplinkas (MVA) ar kitas informacines ir komunikacines technologijas,
nebDtinai tiesiogiai tuo padiu laiku. Besimokandiaiam pateikiama pamokq medZiaga, uZduo[s ir
nustatomas konkretus atsiskaitymo laikas;
2'4' Mi5rusis mokymas - mokymo proceso organizavimo bldas, vykstantis tada, kai nuosekliai
derinami kasdienis ir nuotolinis mokymosi budai;
2'5' Hibridinis mokymas -mokymo proceso organizavimo budas, kai lygiagrediai derinami skirtingi
mokymo budai (pavyzdLiui, taikant gruping form4, kai per pamok4 dalis mo[iniq mokosi klaseje, kiia
dalis -nuotoliniu bDdu). Sis budas gali blti taikomas, Ui aatis grupes ar klases mokiniq negali
mokytis irlar mokyojas mokyti kasdieniu ugdymo organizavimo bududet izoliacijos ar ligos;
2'6' Nuotolind konsuttacija - tai virtualioje mokymo aplinkoje pedagogo, pagalbos moki,iui
specialisto (socialinio pedagogo, psichologo, sveikatos prieziuros rpJ.iitirto; ar direktoriaus
pavaduotojo ugdymui teikiamos konsultacijos mokiniams irTar jq tevams. Del konsultacijos laiko ir
bldo susitariama individual iai ;

2'7' Skaitmeniniai mokymo irankiai -programines irangos priemones, galindios automatizuoti
nrokymui reikalingq funkcijq atlikim? (pavyzdLiui, el. pa5to ar vaizdo konferencijq programine
iranga, skirta bendrauti, irankiai uZduotims, testams kurti ir pan.). Skaitmeniniai mokymolrankiai
gali bfiti universal[s, sukurti ne tik mokymo tikslams.
2'8' Skaitmenines mokymo priemon6s -tikslingai sukomplektuotas skaitmeninio mokymosi
turinys, pateikiamas kartu su skaitmeniniu mokymosi irankiu (ar VMA), skirtu jam perZi[reti ir
mokymo proceso organizavimui uZtikrinti.



2'9' Skaitmeninis mokymosi objektas -mokymui(si) naudotinas skaitmeninis isteklius. kurio
pagrindine savybe -daugkartinis naudojimas, t. y. galimybe pakartotinai taikyti kituose mokymo(si)
kontekstuose.

2.10.Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) -tai informacine sistema, turinti ir(arba) susiejanti
skaitmeninius mokymo irankius, leidZiandius pateikti skaitmenini turini (teoring medZiag4, uZduotis.
testus ir pan.), organizuoti mokymqsi, bendrauti ir bendradarbiauti su besimokanciaisiais, atlikti kitas
mokymui reikalingas funkcijas (pavyzdLiui, Moodle, Edmodo, Bitdegree). VMA pasiZymi bendra
autentifikacija, duomenq mainais tarp susietq irankiq, integralumu. vUa funkcijas gali atlikti ir
universaliq irankiq rinkiniai, tam tikros verslo veiklos plalformos (pavyzdhiui, boogte G Suite.
Microsoft Office 365 for Education (toliau -M 365).
2'11' Asinchronin6 komunikacijos priemond - gimnazijos vardu registruota el. paSto sistema, el.
dienynas.
3' Nuotolinio mokymo(si) budu organizuojamas visq dalykq mokymas, konsultaciios, klases
valandeles, neformalusis Svietimas.
4. Ugdymas nuotoliniu, miSriuoju, hibridiniu budu pradedamas paskelbus Salyje karantin* arba
vadovaujantis gimnazijos ugdymo planu. Sprendim4, t ot i, bldu organizuoti mokym4(si) priima
gimnazija.
5' Nuotolinis mokymas organizuojamas isivertinus technologines galimybes, turimas skaitmenines
priemones, mokytojq kompetencij4, mokiniq amZiq ir jq aplinkos sJcialing ekonoming padeti.
6' Laikinai iuZsieni iSvykusius ar nuolat uZsienyje gyr.rundirs mokinius gimnazija rnoio nuotoliniu
ugdymo proceso organizavimo btdu, mokykloi savininko teises ir 

-pareigas 
igyvendinandiaiinstitucijai raStu suderinus su Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai ivertinus, ar mokykla, ketinanti

organizuoti mokym4 nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bDdu laikinai i uzsieni iSvykusiems
ar nuolat uZsienyje gyvenantiems Salies mokiniams, atitinka apra5e nurodytiems kriterijams.
7' Ugdymo programas igyvendinant dviem mokymo proceso organizavimo bldais, uZtikrinama, kad
mokiniai pasiektq numatytus mokymosi pasiekimus ii nepatirtqlokymosi praradimq.

II SKYRIUS
NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS

8' Nuotolinis mokymas(is) organizuojamas pagal pamokq tvarkarasti ir laik4, jeigu nenustatoma
kitaip.
9. Organizuojant ugdymo proces4 nuotoliniu mokymo organizavimo budu, gimnazija:
9'1' naudoja Microsfft office 365 virtuali4 aplink4, pedagogq ir mokiniq ginnazijai priklausandius
el' pastus, uZtikrinandius skaitmeninio turinio paslekiamum4, bendruuin14 ir beniradarbiavim4
ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) irlar nerealiuoju iasinchroniniu) laiku, el. dienyn4;9'2' esant poreikiui socialiai remtinoms ir daugiavaikems Seimoms pagal galimybes suteikia
reikalingq irang4.
9.3. uztikrina visq mokymui brltinq mokymosi istekliq organizavim4.
9'4' paskiria skaitmeniniq technologrjq administratoriq ir IT mokytojus, kurie konsultuoja pedagogus,
mokinius technologijq naudojimo klausimais. Jq kontaktiniai iro-.ny, skelbiami gi.,iilio,
intemetineje svetaineje. Del turinio igyvendinimo klausimq pedagogai, mokiniai, tevai kreipiasi idirektoriaus pavaduotoj4 ugdymui, del skaitmeniniq irenginiq lre-ipiasi i paskirt4 direktoriaus
isakymu IT administratoriq.
9'5' uZtikrina asmens duomenq apsaug4 pagal reikalavimus, patvirtintus gimnazijos duomenq
apsaugos sistemoje.
9'6' rengia administracijos' mokytojq tarybos, metodikos grupiq, metodikos tarybos ir kt. pasitarimus,
susirinkimus, posedZius gimnazijoje nuotoliniu b[du per Microsoft Office 365 virtuali4 aplink4
sutartu laiku.
9.7. Nuolat atnaujina informacij4 el. dienyne, gimnazijos internetineje svetaineje.
1 0. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
10'1' organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos nuotolinio ugdymo turinio formavim4, planavim4,
derinim4 igyvendinim4 ir stebesen4;



10.2. teikia sillymus nuotoliniam ugdymui tobulinti;
10'3' uztikrina ugdymo individua-li)avfuq i. 3o'lgy,rendinim4 specialiqjq ugdymosi poreikiqturintiems vaikams;
l0'4' konsultuoja mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, tdvus nuotolinio ugdymo organizavimoir igyvendinimo klausimais;
10.5- sprendzia nuotolinio ugdymo metu kylandius klausimus ar problemas,
10'6' teikia informacij4 apie nuotolini ugdym4 Direktoriui ;i;#;;;;o, ulno.uomenei.11. Pedagogai:
1l'l' pasirinkg mokym4 vykdyti i5 namq nuotoliniu bfidu, turi galimybg prisijungti prie nuotoliniomokymosi aplinkos;
1 1'2' skiria mokymosi uZduotis, teikia teoring ir kit4 ugdymui(si) reikaling E mediiagqar infbrmacij4.numato' kada ir kokiu.bldu mokinys gali oapra5yti pelagogo pagalbos ir paaiskinimtl, kiek mokiniaitures laiko skirti uZduotims, kaip reguiiutlu*u.'3q tiuvis, kaip suteikiamas grizramasis rysysmokiniams, i q tevams. (gl obej ams,-rupiitoj ams; ir n lsuoj ami iverlini mai ;I 1'3' atsiZvelgdamas i pamokos uzdavinius ir veiklas f.*n1 reikalui), ikelia mokomqj4 medziagq iOffice 365 mokiniq komandos paskyroje ,,Mokomoji rn.aZiugu...
I 1'4' 

-organizuoja nuotolini mokym4(si) mokiniams, mokomiems namuose irlar turintiemsspecialiuosius ugdymosi poreikius, parenka priemones, p.ituiky,u, mokiniams, turintiems specialiqjqugdymosi poreikiq: didinimo programing^ 
irang4 .ilprur.giums, kuri4 naudojant padidinamaskompiutery-ie esantis tekstas, grannLi vaizd,ai i. igurcir'urnu.k.un" pateikiama infbrmacija; ekranoskaitymo programing irang4, kuri? naudojant igarsirama kompiuterio ekrane pateikiama informaciia;specialq, jq poreikiams pagal turimus iutriki-mus pritaikyt4 skaitmenini ,gayrr-ir.rri, g"il.r*mokiniams skiria specializuotos papildomos uZduotvr pugur jq poreikius i," pJmegirs.

I l '5' kaupia k[rybinius, projektinius, diagnostinius, paiiel vaiko jsivertintus, namq bei klases darbusTeams aplinkoje tam skirtame aplanke-,,UZduotyse". Pedugogo laisvu apsisprendimu gali butinaudojamos ir papildomos mokymosi aplinkos 1 Eil,la, a[raminitorius, Kahoot, padlet ir kt.).I 1'6' vadovaudamasis direktoriaus patvirtintu pamokq tvirkarasdiu Teams platfbrmoje veda vaizdopamokas, neformaliojo svietimo reiklar irl arionsultuoja mokinius;1l'7' organizuo-ia neformalqji Svietim4 projektiniu iilar asinchroniniu budu. pagal poreiki irneformal ioj o svietimo (burelio) speci fi kE oigurrruo; u i, u uirdopamokas ;I 1'8' remdamiesi pamokq tvarkarasdiu, planuoja saraitei ne maLiau kaip 60 proc. vaizdo pamokq(isskyrus dorinio ugdymo, muzikos, dail6s, technologiiq-, frziniougdymo pamokas). kurios gali butivedamos projektiniu ar asinchroniniu b[du;
11'9' planuoja, rengia, atnaujina, nuolat tobulina ir papildo nuotolinio ugdymo pamokq turin! beimedZiagos rinkinius, vadovaudamiesi atnaujintomis Bendrosiomis programomis bei metodinemisrekomendaciiomis, 

.dalijasi su kolegomis veiklomis, k[rybiniq uZduodiq, svietimo pagalbosmokiniams, prevencines veiklos vykdymo idejomis;
I l '9' koreguoja ilgalaikius planus mokymo nuotiiniu b[du raikotarpiui, atsizvelgdami i klases,grupes mokiniq gebejimus, sudetingesnes temas perkeldami velesniam laikui (mokymuisi iprastubDdu - gimnazijoje); pradinio ugdymo mokytojai plrru, koreguoja mokytojo knygoje.
1 1' 10' sistemingai' ne v-eliau kaip iki pu.noloi p.udzior, pildo el. dienyn4 nr-ayau*as: paskyroje
"Bendra pamokos tema" - iraso punroko, tem4; pasky.oje ,,Bendra t iasJs veikla., iraso mokymosiuZdavinius' ko mokinys pamokoji ismoks; nurodo mor.y-ori aplink4; uZduotis (individualizuotos ardiferencijuotos); failus; paskyroje ,,Namq darbas" fiksuoja uZduotis ir nuorodas namll darbams:nurodo atlikimo teminus; asinchroniniq pamokq metu rekomenduojama namL. darbq neskirti, galimarekomenduoti papildomas uZduotis savarankisiam mokymuisi to pageidaujantiems mokiniams.
irasytas Zodis ,,rekomenduoju" Sioje skiltyje suprantamar, tua uzduotis nera privaloma; ne u.urukaip pries vien4 dien4 iki nuotolinio ,,,oty,,o ;#il,";okyojas skiltyje ,,Namq darbas,, lrasosavaitds ar dienos (ei nuotolinis mokymas skeibiamas vienai dienai) sinct roniniq pamokq datas(pvz.,,Lapkridio 9 ir 1l d. pasiruosti sinchroninems pamokoms .l.eams,,).
1l'11' stebi ir zymi mokiniq lankomum4: mokytojui vedant pamokas asinchroniniu budu, mokinyslaikomas dalyvavusiu pamokose. Jo aisiqstos uzduotys vlrtinamos pagal mokytojo pasirinkt4vertinimo sistem4' Jei mokinys visai neatsiunte uzduoties, rasomas nepatenkinamas ivertini*ur-tl



sinchroniniu b[du, mokiniui prisijungus vaizd.o ryiiu vis4 pamok4.
pamokoje. Jo atliktos uzduotys vertinamos pagal mokytojo vertinimo

1l '12' tikrina, vertina, teikia grlztam4ii rysi, komentuoja mokiniq darbus, gautus mokytojopasirinktoje aplinkoje. Vertinimus uz {albus pateikia pasirinktoje aplinkoje, suraso el. dienyne.Mokiniq darbus vertina vadovaudamiesi Gimnazijos direktoriaus patvirtintu,,Mokiriq paZangos irpasiekimq vertinimo tvarkos apraSu,,;
I I ' 13' atsiskaitomuosius darbus planuoja, juos skelbia el. dienyno atsiskaitomqjq darbq grafike;1l'14' stebi mokiniq pasiekimus ir mokiniq darom4 paLangqbei informuoja klases vadovr.rs apiemokinius, kurie nedalyvauja nuotoliniame ugdyme;
I 1.15. pildo nekontaktiniq valandq veiklas (konsurtacijas ir kt.);
11'16' tiesiogines transliacijos vaizdai, pamokq lrasai, mokomoji med1iaga ar kita skaitmenineinformacija negali buti platinama, kopijuo;u-u liiaiinejama) be peiagogo ,riki-o;
1l-17 ' mokytojas, planuojantis vesti atvirq pu*ot a ftii4 ugdom4i4 veikl4), ne veliau kaip pries dvidienas individualiai susitaria su pavaduoioja ugdymri iit ot.[o*is bei'suderina pageidaujandiq
dalyvauti pamokoje (veikloje) prisijungimE. 

"

12. Klasds vadovai:
12'l ' kartq per savaitg veda vaizdo klases valandelg pagal direktoriaus isakymu patvirtint4

tvarkaraSti;
12'2' klases valandeles metu aptaria.savaites mokiniq mokymosi sdkmes, nes6kmes; iskilusiasproblemas ir jq sprendimo budus bei kitus klausimus;
12'3' stebi mokiniq lankomumE,palangqir pasiekimus bei kasdien informuoja tdvus, jeigu mokinysnedalyvauja ugdymo procese nuotolinio ugdymo b[du;
12.4. veiklE fiksuoja el. dienyne;
12'5' iskilus mokymosi problemoms (pvz. mokinys nesijungia i pamokas, turi du ir kelis is eilesneigiamus ivertinimus, del ligos praleidLia pamokas ir pan.1 bendradarbiauja su dalyko mokytojais,
esant b[tinybei, nesikeidiant situacijai, informuoja pa[albos mokiniui metodikos grupg problemai
iSsprgsti, Vaiko gerovds komisij4.
l2'6'klases vadovas, pastebejgs sisteming4 mokinio nedalyvavim4 pamokose, telefonu susisiekia sumokinio tevais (globejais, rlpinto.jais).
l2'7 ' bendradarbiauja su mokytojais ir mokiniq tevais sprendZiant iskilusias problemas. apie jas
informuoj a Direktoriq arba pavaduotoj 4 ugdymui;
l2'8' reikalui esant siundia informacinius- laiskus, raso komentarus, pagyrimus, pastabas apiemokymosi pasiekimus ir pazangE, brandos egzaminus ir mokymosi pasiekimq patikrinimus,lankomum4, gimnazijos veiklas, lokalinius t"ir", aktus, regiamentuojandiq ugdym4 ir jo
or ganizav imo pakeiti m us ;

12'9' informuoja mokini ir jo tevus rastu, jei mokinys atlikdamas uZduotis paLeidLias4Ziningumo
princip4;
12'10' klases vadovas mokiniams irlar jq tevams (globejams, r[pintojams) teikia infbrmacij4 apiedalyko nuotoliniu bldu mokym4(si), u..tirirno tvari4, pri"-o.r..-bei iiankius, del prisijungimo prienuotolinio mokymo(si) sistemos, supazindina su jungimosi i virtuali4 pu111or.a taisyklemis, i5kilusproblemoms, konsultuoj a;
13' socialinis pedagogas bei psichologas bendradarbiaudamas su klas6s vadovu issiaiskinaindividuali4 mokinio situacij4, informuoja destandius mokytojus, administracij4, padeda sprgstiiskilusias problemas, konsultuoja mokytojus, mokinius. tevus.
14. Mokiniai:
14.1 prisiregistruoja nuotolinio ugdymo(si) aplinkoje - Microsoft teams;
l4'2' El' dienyne ir Microsoft Teams aplinkoje sela Zinutes apie mokymosi uZduotis ir siundiam4informacijq bei mokytoj q griZtamqi .y5i,
14.3' iki nurodyto laiko atlieka mokytoiq pateiktas uzduotis;
1 4.4. atlikdami uZduoti s vadovautis akademiniu sqziningumu;
14.5. dalyvauja is anksto numatytose sinchroninese konlultacijose;
14.6. nuotolinio ugdymo(si) metu privalo isijungti vaizdo kamer4;

mokytojui vedant pamokas
laikoma, kad jis dalyvauja
sistem4.



14'7 ' del iSkilusiq mokymosi klausimq konsultuojasi su mokytoju, esant poreikiui kreipiasi pagalbos;14.8. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais;
14'9' isipareigo-ia neplatinti mokomosios ir vaizdines medziagos t..iieri.ms asmenims ar j4 naudojasu ugdymo procesu nesusijusiai veiklai;
l4'10' nuotolinio ugdymo(si) metu laikosi gimnazijoje galiojandiq lokaliq teises aktq (,,Mokiniq
elgesio taisykliq", ,,Mokymosi sutarties", ,,Mokiniq puiungorir pasiekimq vertinimo tvarkos., ir kt.).
15. Tdvai (glob6jai, rlpintojai):
l5.l . sudaro tinkamas s4lygas vaikui dalyvauti nuotolinio ugdymo procese;
I 5.2. aprflpina reikiamomis nuotorinio darbo priemonemis;
15.3. reguliariai tikrina iraSus svetaineje E. dilnynas;
15'4' esant poreikiui, uztikrina.uuuluikg komunikacu4 ru vaiko mokytojais, klasds vadovu,Direktoriumi ir direktoriaus pavaduotojais ugdymui del iskilusiq problemq nuotolinio ugdymo(si)metu.
16. IT specialistas:
l6'l' konsultuo.fa gimnazijos bendruomenes narius - mokytojus, mokinius ir tevus (globejus.riipintojus) visais zu nuotolinio ugdymo(si) technika ir priemondmis susijusiais klausimais;l6'2' suteikia prisijungimo prieig4 prie Microsoft offrce 365 platformos naujiems darbuotojams"
nauj ai atvykusiems mokiniams, i q tevams ; organizuoj a i q regi stracii 4.
I l. fUgkYmosi pasiekimq vertinimo kriterij ai:
17 'l ' organizuojant nuotolini mokym4 miSriuoju mokymo proceso organizavimo b[du, kai derinamikasdienis ir nuotolinis mokymosi budai, susitarta didesni demesi skirtlmokiniq mokymosi paZangosstebeiimui, taikant ugdomEji (formuojam4ii) vertinim4. Mokiniams griZtamasis rysys teikiamas.rasant komentarus Microsoft office 365 plaiformoje arba el. dienyne bei iodLiu,issakant komentarusvirtualiq konsultacijq, vaizdo pamokq metu.
17 '2' lgyvendinant miSrqii ugdymo proceso organizavimo modeli rekomenduojama kontrolinius irkitus atsiskaitomuosius darbus rasyti kasdieiio ugdymo proceso organizavimo laikotarpiu. onuotolinio ugdymo proceso organizavimo laikotarpirlouniui gali buti risomi kaupiamieji balai beiteikiami formuoj amiej i vertinimai.
l7'3' Jeigu vykdomas tik nuotolinis mokymas, kontrolinnqirlarkitq atsiskaitomqjq darbq metu. jeigu
to reikalauja mokytojas, mokiniai privalo isijungti vaizdo kameras irlar mikrofonus. priesingu atvejumokinio kontrolinis ir /ar atsiskaitomasis iu.bur gali bfti vertinamas Zemiausiu nepatenkinamu
ivertinimu (balu I ). Kilus itarimui del mokinio atlikio kontrolinio / atsiskaitomojo darbo autorystes,mokytojas gali reikalauti pakartotinai atsiskaityti su mokytoju sutartu laiku irlar dalijantis ekranu.
isijungus kamerq, o mokiniui atsisakius tai padaryti, jo daibas veftinamas Zemiausiu nepatenkinamu
ivertinimu.
17'4' Fizinio ugdymo mokiniq pasiekimams ivertinti moky.tojai gali prasyti vaizd,o irasq, kuriuosemokiniai demonstruoja savo pasiekimus. Siuos irasus perziureti guti tiL mokantis mokytojas. frasaisaugomi iki pusmedio pabaigos, vdliau saugiai istrinami. Mokiniq pasiekimq vertinimai fiksuojamiel. dienyne.
17'5- Mokiniq pasiekimams ir paLangai vertinti mokytojai taiko ne tik Microsoft office 365platformo.ie esandius irankius, bet ir kitus internetinius u.rtini*o ir isivertinimo irankiu s (Quizizz,Kahoot, Socrative, Quizlet, Reflectus, Iqesonline ir kt.).

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Apra5as yra privalomas visai gimnazijos bendruomenei.
19' Gimnaziios mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, IT specialistas su Aprasu bei jopakeitimais yra supaZindinami pasirasytinai arba elektroninemis piiemonemis ir isipareigoja .iolaikytis.
20. Apra5as perZi[rimas ir atnaujinamas
teisinius santykius.

pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja sios srities

21. ApraSas gali btti keidiamas direktoriaus isakymu.



?? l, ApraSu supaZindinra Gimnazijos Darbo taryba.23. Aprailas skelbiamas gimnazijos wJaineje.


