Gerbiamieji Tėveliai, norime Jus informuoti apie Klaipėdos licėjaus darbą dėl įvesto visoje
šalyje karantino.
1. Vadovaujantis šalies vyriausybės nutarimais, Klaipėdos licėjaus mokiniams yra organizuojamos
pavasario atostogos:


1–4 ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokinimas nuo kovo 16 iki 20 d.



5–12 klasių mokiniams nuo kovo 16 iki 27 d.

Mokinių atostogų metu mokytojai atlieka mokyklos administracijos numatytus darbus nuotoliniu būdu:
ruošia nuotolinio mokymo programas, jei grėsmė dėl koronaviruso išplitimo nesumažėtų, pasibaigus mokinių
pavasario atostogoms.
2. Nuo kovo 16 d. visiškai ribojami bet kokie mokinių ir mokinių tėvų fiziniai kontaktai su mokytojais ir
administracija. Į mokyklos patalpas neįleidžiami nei mokiniai, nei jų tėvai.
Susisiekti su mokykla prašytume Jums patogiu nuotoliniu būdu (telefonu arba el. paštu) mokyklos
nurodytu darbo laiku.
Mokyklos raštinės darbuotojų laikas 9.00 –12.00 val. ir 13.00–17.00 val.
3. Mokymo sutartys bus pasirašomos (arba pratęsiamos) siunčiant skenuotus variantus Jūsų nurodytu el.
pašto adresu. Dėl mokinių priėmimo kreiptis į komunikacijos specialistę Birutę Banevičienę
(birute.b.@klaipedoslicejus.lt, Tel. Nr 8 612 04364).
4. Mokinių atostogų metu mokykla teikia šias paslaugas nuotoliniu būdu:

Teikiamos paslaugos

Darbo laikas

Mokytojų
dalykinės
konsultacijos (pagal poreikį).
Su
dalykų
mokytojais
rekomenduojame susisiekti
darbiniu el. paštu arba per
el. dienyną. Į rūpimus
klausimus mokytojai atsakys
ne vėliau kaip kitą darbo
dieną.
Esant pokalbio telefonu
poreikiui,
prašytume
susiderinti laiką.
Psichologo konsultacijos

5-12
klasių
konsultacijų
tvarkaraštis bus skelbiamas per
el. dienyną.

Kontaktai

Pedagoginės
priežiūros
genovaite.b@klaipedoslicejus.lt
specialistė Genovaitė Butkienė
Tel. Nr. 8 612 18758
Darbo dienomis 9.00–15.00 val.

Lina Pilipavičė
Darbo dienomis 8.00–9.00 val. ir
18.00–21.00 val.

lina.p@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr.: 8 612 37086

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialisto
konsultacijos
IT specialisto pagalba
Kreiptis dėl naudojimosi el.
ryšio priemonėmis,
organizuojant dalykines
konsultacijas.
El. dienyno administratorius
Kreiptis dėl prisijungimo
prie informacijos el. dienyne.
Mokyklos administracija
Kreiptis dėl reikiamos
informacijos ir iškilusių
problemų sprendimo.

Rimantė Šniuolytė-Novikovė
pirmadieniais ir trečiadieniais
12.00–17.00 val., antradieniais ir
ketvirtadieniais 8.00–12.00 val.
Simona Iljinienė
pirmadieniais, antradienis
ketvirtadienis 9.00–16.00 val.,
penktadieniais 13.00–16.00 val.
Roberta Teniukaitė-Šakalienė
Darbo dienomis
9.00–17.00 val.
Saulius Dovidauskas
Darbo dienomis
10.00–17.00 val.
Inga Navickaitė
Darbo dienomis
13.00–17.00 val.
Klasių vadovai
Darbo dienomis
15.00–18.00 val.

rimante.s@klaipedoslicejus.lt,
Tel. Nr.: 8 689 46885
simona.i@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr.: 8 655 14569

licejus@sveikatosbiuras.lt,
Tel. Nr.: 8 696 14619
it@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr.: 8 614 18566

inga.n@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr. 8 675 54574
Su klasės vadovu susiekti
galima telefonu, el. p. arba per
el. dienyną ( jei neturite
kontaktų, juos suteiks
administratorė).

Skyrių vadovai:
Inga Navickaitė (5–7 kl.)
Darbo dienomis
13.00–17.00 val.
Kristina Sipavičienė (8, I–II kl.)
Darbo dienomis 13.00–17.00 val.
Inga Lukauskienė (III–IV kl.)
Darbo dienomis 13.00–17.00 val.
Direktorės pavaduotoja
Elena Burbienė
Darbo dienomis 13.00–17.00 val.
Direktorės pavaduotoja
Ramunė Petrauskienė
Darbo dienomis 14.00–17.00 val.
Direktorė Regina Kontautienė
Darbo dienomis 14.00–17.00 val.
Administratorė (Mokyklos g. 3)
Birutė Arošienė
Darbo dienomis 9.00–12.00 val.,
13.00–17.00 val.

inga.n@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr. 8 675 54574
kristina.s@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr. 8 620 44785
inga.l@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr. 8 687 11942
elena.b@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr.: 8 611 45707
ramune.p@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr.: 8 615 55377
regina.k@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr.: 8 672 12274
mazasis@klaipedoslicejus.lt
Tel. Nr.: 8 694 63291

Administratorė (Kretingos g.
44) Agnė Ivanovienė
Darbo dienomis 9.00–12.00 val.,
13.00–17.00 val.

info@klaipedoslicejus.lt,
Tel. Nr.: 8 616 33807

Nuo kovo 23 iki 27 d. 1–4 ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams bus
organizuojamas mokymas nuotoliniu būdu.
Jei pasibaigus pavasario atostogoms šalyje bus pratęstas karantino laikotarpis,
nuo kovo 30 d. nuotolinis mokymas bus
tęsiamas 1-4 ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams ir
pradedamas 5-12 klasių mokiniams.
Mokykla tokiam ugdymo proceso organizavimui bus pasiruošusi.

Gerbiamieji, visose šalyse išplitęs korona virusas keičia mūsų visų kasdienybę ir
darbo aplinkybes. Reaguodama į pokyčius, šiuo metu mokykla profesionaliai ir atsakingai
sprendžia visus su Jūsų vaikų ugdymu susijusius klausimus.

Pagarbiai
Klaipėdos licėjaus direktorė
dr. Regina Kontautienė

