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Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-459 
„Dėl laikino mokinių mokymo organizavimo nuotoliniu būdu“, Nacionalinio kibernetinio saugumo 
centro įspėjimu dėl vaizdo konferencijų ir pokalbių platformos Zoom, atsižvelgdamas į tai, kad 
bendrovė „Microsoft“ suteikė Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijai nemokamas MS Teams 
licencijas A1 bei siekdamas ugdymo procesui naudoti daugiafunkcinę, legalią ir nuolatinę nuotolinio 
mokymo(si) platformą, 

k e i č i u nuo 2020 m. gegužės 11 d. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos 
direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-29 „Dėl nuotolinio ugdymo organizavimo Vilniaus 
kunigaikščio Gedimino progimnazijoje“ ir išdėstau jį nauja redakcija: 

1. N u s t a t a u, kad nuotolinis ugdymas Vilniaus kunigaikščio Gedimino 
progimnazijoje organizuojamas nuo 2020 m. kovo 30 d. iki bus atnaujintas įprastas ugdymo 
procesas naudojant: 

1.1. e. dienyno EDUKA ir EDUKA klasę priemones; 
1.2. „Microsoft Teams“ platformą. 
2. N u r o d a u pedagogams: 
2.1. nuotolinį ugdymą vykdyti šiame įsakyme numatytomis priemonėmis bei užduotis 

mokiniams e. dienyno EDUKA priemonėmis skirti pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį; 
2.2. vaizdo ir garso konsultacijas mokiniams vykdyti pagal atskirai patvirtintą 

konsultacijų tvarkaraštį. 
3. N u s t a t a u 5 darbo dienų mokymo proceso perkėlimo iš pokalbių platformos 

„Zoom“ į „Microsoft Teams“ platformą laikotarpį. 
4. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojoms ugdymui 

Rasai Gruodytei, Ritai Kriaučionienei, Jūratei Paurytei ir Austei Uždavinytei. 
 
 
Direktorius Rimantas Remeika 
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Raštinės vadovė 

 
Olga Mackelo 
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