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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediam\yfliga profilaktikos ir kontroles

istatymo 2l straipsnio 1r dalimi ir 3 dalies 1 punktu ir atsiZvelgdama inepalanki4 epideming COVID-
19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacij4 Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro teikim4 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes ekstremaliq situacijq
komisijos 2020 m.lapkridio 4 d. pasi[lym4, Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2020 m. lapkridio 4 d.

nutarimu Nr. 1226 paskelbe visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantin4, patvirtindama

karantino reLimq nuo 2020 m. lapkridio 7 d. iki 2020 lapkridio 29 d.

Vyriausyb6s nutarimu nustatyta del ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio, pagrindinio

ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikq, neformalaus suaugusiqjq Svietimo, formalaus ir
neformalaus profesinio mokymo, aukStojo mokslo studijq organizavimo biidq.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjtl ligq profilaktikos ir kontroles

istatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-I9 ligos (koronaviruso infekcijos) i5plitimo pavojui,

atsiZvelgiant i NVSC teikim4 ra5tu, savivaldyb6s administracijos direktoriaus sprendimu gali
btiti nustatomas savivaldybes teritorijoje esandios Svietimo istaigos (-q) visos ar dalies veiklq
ribojimas ir del to visa ar dalis Svietimo istaigos veiklq sustabdoma ir (ar) joje mokiniq ugdymas

organizuoj amas nuotoliniu b[du.
Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqitl ligU profilaktikos ir kontroles

istatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) iSplitimo pavojui,

atsiZvelgiant i NVSC teikimq ra5tu, savivaldybes administracijos direktoriaus sprendimu nustatomas

savivaldybes teritorijoje esandios Svietimo istaigos (-q) visos ar dalies veiklq ribojimas ir del to visa

ar dalis Svietimo istaigos veiklq sustabdoma ir (ar) joje mokiniq ugdymas organizuojamas nuotoliniu
biidu, mokyklos vykdo programas vadovaudamosi savivaldybds administracijos direktoriaus
sprendimu ir jame nustatytais terminais.

Atkreipiame ddmesi, kad mokykla, kurios nuostatuose (istatuose) iteisintas nuotolinio

mokymo proceso organizavimo biidas, gali priimti sprendim4 mokiniams, kurie mokomi kas{ienill
mokymo proceso or{anizavimo biidu, dali ugdymo proceso igyvendinti nuotoliniu mok}ano , 1gflp
organizavimo b[du: 5 klasiq mokiniams - iki 30 procentq, 6-10 klasiq, I-III [imnazijo$tlffi
mokiniams - iki 50 procentq, IV gimnazijos klasiq mokiniams - iki 30 nrocentUl6ff#&{tTfrig,
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skiriamo laiko per mokslo metus (2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programq bendruosius ugdymo planq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro 2019 m. balandZio 15 d. isakymu Nr. y-417 ,,Del 2019-2020 ir 2020-2021mokslo

metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendrqjq ugdymo planq patvirtinim ooo 602 punktas).

Sia nuostata mokyklos gales vadovautis, kai bus at5auktas karantino reZimas.

Nuo 2020 metq lapkridio 9 d.:

ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio ugdymo programas mokyklos vykdo kasdieniu
(kontaktiniu) budu, jei administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nenusprgsta kitaip, pagal

Valstybes lygio ekstremalios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. lapkridio 6 d.

sprendimuose Nr. Y-2543 ,,Del ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo organizavimo butinq
s4lygq", Nr. V-2544 ,,Del pradinio ugdymo organizavimo bttinq s4lygq", nustatytas bDtin4sias
sqlygas;

pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas mokyklos vykdo nuotoliniu budu
arba derinant nuotolini su kasdieniu (kontaktiniu) budu, jei administracijos direktoriaus nustatyta
tvarka nenusprgsta kitaip, pagalValstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo
2020 m.lapkridio 6 d sprendimo Nr. Y-2545 ,,Del pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo
b[tinq sQlygq", nustatytas b[tin4sias s4lygas;

specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklq specialiosiose klas6se pagal
pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotq), vidurinio ugdymo (socialiniq igUdZiq
ugdymo) programas mokiniai ugdomi kasdieniu (kontaktiniu) budu, jei administracijos direktoriaus
nustatyta tvarka nenusprgsta kitaip, pagal Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes

operacijq vadovo 2020 m.lapkridio 6 d sprendime Nr. Y-2545,,DeI pagrindinio ir vidurinio ugdymo
organizavimo butinq s4lygq", nustatytas bfltin4sias s4lygas;

neformaliojo vaikq Svietimo programos vykdomos nuotoliniu bildu arba stabdomos;
i5skyrus programas, kurios vykdomos uZtikrinant Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes

operacijq vadovo 2020 m.lapkridio 6 d. sprendime Nr. V-2546,,DeI neformaliojo vaikq Svietimo
organizavimo bUtinq sQlygq" nustatytas b[tin4sias s4lygas ir kurios igyvendinamos mokyklose,
kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu bfidu arba derinant nuotolini su kasdieniu b[du, vykdant tos

mokyklos ugdymo plan4, pailgintos dienos grupiq ar visos dienos mokyklos veikl4, taip pat, kurios
organizuojamos atvirose erdvdse (lauke) ar vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma, arba

vykdomos mokytojo, dirbandio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokiniq grupe ir tik vienoje istaigoje,
patalpose uZtikrinant 10 m2 plot4 vienam besimokandiajam, galima vykdyti kasdieniu (kontaktiniu)
bildu. Sie reikalavimai galioja ir mokykloms, igyvendinaniioms formalqji Svietim4 papildaniio
ugdymo programas;

neformaliojo suaugusiqjq Svietimo, neformaliojo profesinio mokymo programos

vykdomos nuotoliniu budu arba stabdomos; i5skyrus programas, kai mokymas vykdomas uZtikrinant
valstybes lygio ekstremaliosios situacijos operacijq vadovo 2020 m,lapkridio 6 d. sprendime Nr. V-
2547 ,,Delauk5tojo mokslo studijq, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo
ir neformaliojo suaugusiqjq Svietimo vykdymo britinq s4lygq", nustatytas asmenq srautq valdymo,
saugaus atstumo laikymosi ir kitas bfltinas visuomenes sveikatos saugos, higienos, asmenq

aprlpinimo b[tinosiomis asmeninemis apsaugos priemonemis s4lygas ne didesnemis kaip 5 Zmoniq

giupemis, patalpose, kuriose vykdomas mokymas, uZtikrinant 10 m2 plot4 vienam besimokandiajam,
galima vykdyti kasdieniu (kontaktiniu) bildu.

pirminis profesinis mokymas kartu su socialiniq igudZiq programa yra vykdomas

kasdieniu (kontaktiniu) bildu pagal Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq

vadovo 2020 m. lapkridio 6 d. sprendime Nr. Y-2547 ,,Del auk5tojo mokslo studijq, formaliojo
profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiqiq Svietimo vykdymo
bltinq s4lygU", nustatytas bUtin4sias s4lygas;

formalusis profesinis mokymas ir auk5tojo mokslo studijos vykdomos nuotoliniu bildu.

Profesinio mokymo ar studijq programos dalis gali buti vykdoma ne nuotoliniu bfidu, uZtikrinant
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valstybes lygio ekstremaliosios situacijos operacijq vadovo 2020 m,lapkridio 6 d. sprendime Nr. V-
2547 ,,DelaukStojo mokslo studijq, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo

ir neformaliojo suaugusiqjq Svietimo vykdymo b[tinq sQlygq", nustatytas biitin4sias s4lygas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. lapkridio 4 d. nutarime Nr. 1226 ,,Del karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimooo, kuris isigalioja 2020 m. lapkridio 7 d.,

nereglamentuojama kokiq studijq kypdiq studijos ir kokia studijq dalis gali bDti vykdoma nuotoliniu
budu, todel padios auk5tosios mokyklos priima sprendim4, kokia dalimi jos pajegios vykdyti studijas
ne nuotoliniu biidu. Auk5tojo mokslo studijos turi biiti vykdomos, uZtikrinant Valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo nustatytas asmenq srautq valdymo, saugaus

atstumo laikymosi ir kitas britinas visuomends sveikatos saugos, higienos, asmenrl aprlpinimo
bltinosiomis asmeninemis apsaugos priemonemis s4lygas, nustatytas valstybes lygio ekstremaliosios
situacijos operacijq vadovo 2020 m. lapkridio 6 d. sprendime Nr. Y-2547 ,,Del auk5tojo mokslo
studijq, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiqiq
Svietimo vykdymo b[tinq sQlygr+".

Svietimo pagalba teikiama, uZtikrinant valstybes lygio ekstremaliosios situacijos operacijq
vadovo nustatytas asmenq srautq valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas b[tinas visuomenes
sveikatos saugos, higienos, asmenq aprtpinimo b[tinosiomis asmeninemis apsaugos priemonemis
s4lygas, tokiu pat bfidu, kokiu yra vykdoma veikla Svietimo istaigoje ir kitq Svietimo teikejq.

Atkreipiame ddmesi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqiq ligq
profilaktikos ir kontroles istatymo (toliau - UZkrediamqjq ligq istatymas) 26 straipsnio 3 dalies 1

punktu, savivaldybes administracijos direktorius Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) teikimu gali uidrausti Zmoniq susib[rimus
savivaldybes teritorijoje esandiose imonese, istaigose, organizacijose, vieSose vietose, kai i5kyla
pavojingq ir ypad pavojingq uZkrediamqjq ligq i5plitimo pavojus. Viena i5 tokiq reguliuojandiq
priemoniq - Svietimo istaigq veiklos (ar jos dalies) ribojimas nurodant ugdymo procesq (ar jo dali)
organizuoti nuotoliniu biidu; epidemiologing situacij4 vertina ir siiilymus savivaldybes
administracijai teikia tik NVSC specialistai, infekcijq plitim4 ribojantis reZimas gali bflti nustatomas:

1. Svietimo istaigoje, kai nustatytas i5plitgs COVID-l9 ligos (koronaviruso infekcijos)
protrtkis ar del tureto artimo s4lydio su sergandiuoju COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija)
izoliuota tokia dalis mokytojq ar mokiniq, kad nera galimybes uZtikrinti ugdymo klaseje ir pan.;

2. savivaldybeje, kai savivaldybes teritorijoje nustatomas COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija) plitimas visuomeneje ir savivaldybe Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-
valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo sprendimu priskirta dideles

rizikos savivaldybei bei priimami sprendimai del infekcijos valdymo ivairiuose sektoriuose, taip pat

ir Svietimo istaigose.
Svietimo, mokslo ir sporto ministerija yra sudariusi visas galimybes mokykloms Mokiniq

registre palymdti infekcijq plitim4 ribojandio reZimo ivedimo lstaigoje fakt4 ir laikotarpi.
Informacija taip pat nuolat atnaujinama ministerijos intemeto svetaineje

lrttps/-wxrrurnm-Hxeir/t/ygilrk/Jal:tybire:.tyie1lgQ;11ljez-rula. Sis faktas mokyklq paZymimas

tada, kai sprendimas d6l infekcijq plitim4 ribojaniio reZimo priimtas savivaldybds
administracijos direktoriaus isakymu, ribojant istaigos veikl4 kitaip, nei nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausyb6s nutarimu.

Jei savivaldybes administracijos direktoriaus sprendimas, kuriuo Svietimo lstaigoje (-ose)

nustatomas infekcijq plitim4 ribojantis reZimas, bus priimtas nesilaikant valstyb6s lygio
ekstremaliosios situacijos operacijq vadovo sprendimuose nustatytos tvarkos ar sprendim4
ugdym4 organizuoti nuotoliniu bUdu viena5aliSkai priims pati Svietimo istaiga, Lietuvos
Rispublikos ligos ir motinystes socialinio draudimo istatyme 1 11 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju

ligos i5moka asmenims nebus mokama.
Primename, kad savivaldybiq merams, savivaldybiq administracijq Svietimo padaliniq

vadovams, Svietimo istaigq vadovams buvo i5siqstas Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos
kanclerio 2020 m. rugsejo 7 d. ra5tas Nr. SR-4064 ,,Ddl COVID-I9 gresmes valdymo priemoniq".

Mokyklq nuolat pateikiami ir atnaujinami SOS anketos duomenys yra lyginami su Nacionalines
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visuomends sveikatos centro turimais duomenimis ir tikslinami. Siekiant valdyti COVID-19 gresmg

ugdymo procese, svarbu, kad visi COVID-19 ir taikomos izoliacijos atvejai bfitq uZfiksuoti. Laiku
neatnaujinus duomenq, turima informacija i5sikreipia. Todel tikimes, kad informacija bus

nedelsiant atnaujinta tada, kai situacija istaigoje keidiasi be atskiro priminimo iki pandemijos

pabaigos. Jeigu kuri4 nors dien4 duomenys nebus atnaujinti, bus laikoma, kad situacija Svietimo

istaigoje nesikeitd. Manome, kad savivaldyb6s gali naudotis ta paiia informacija. Pakartojame
anketq nuorodas:

- SOS.SMSMCOVID-19-BU - bendrojo ugdymo mokykloms;
- S-OS.SMSMCOVID-l 9-IU - ikimokyklinio ugdymo mokykloms;

- profesinio mokymo istaigoms;

- neformaliojo vaikq Svietimo mokykloms;
- SOS.SMSMCOVID-19 AM - auk5tasis mokslas.

Atsiivelggs i situacij4 ir ivertings galimybes uZtikrinti valstybes lygio ekstremaliosios
situacijos operacijq vadovo nustatytas asmenr+ srautq valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas
b[tinas visuomends sveikatos saugos, higienos, asmenq apr[pinimo bfltinosiomis asmeninemis
apsaugos priemonemis s4lygas, Svietimo mokslo ir sporto ministras 2020 m.lapkridio 9 d. isakymu
Nr. V-1707 ,,Del Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. isakymo Nr. V-1193 ,,Ddl
Konkurso valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo lstaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovq
pareigoms eiti tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimo" pakeit6 Konkurso valstybiniq ir savivaldybiq
Svietimo istaigq (i5skyrus auk5t4sias mokyklas) vadovq pareigoms eiti tvarkos apra5q ir
pakoreguodamas konkursq organizavimo tvark4, igalino konkursus Svietimo vadovo pareigoms
eiti organizuoti nuotoliniu biidu. [sakymas isigalioja 2020 m,lapkridio 10 d. Pateikiame nuorod4 i
teises akt4, https.://ww:y.e-lor.lt/portal/lt/leealAct/7ac57{1Q225411eb9=3_?_eb1ed7f923910

Informuojame, kad Svietimo, mokslo ir sporto ministerija, ivertinusi, jog Siuo metu

mokyklos, naudodamos mokymo le5as pagal ,,Mokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo ir
panaudojimo tvarkos apraS4 (toliau - ApraSas)oo, turi laikytis nustatytq apribojimq, nurodandiq, koki4
minimali4 pagal Apra54 apskaidiuotq le5q dalitam tikrai ugdymo reikmei tenkinti bltina panaudoti

b[tent tai reikmei (Apra5o 15 p.), ir, kad:
toks detalus reglamentavimas labai apriboja mokyklq galimybes nukreipti le5as toms

ugdymo reikmems, kurios geriausiai atitinka mokyklos poreikius;
minetq Apra5o reikalavimq tenkinimas sukuria mokykloms administracing na5t4,

susijusiq su papildoma le5q naudojimo kontrole;
nustatytas toks l65q paskirties kontroliavimas ivedus mokinio krep5eli ilgainiui neteko

savo aktualumo;
tai daZnai trukdo priimti racionalius sprendimus, biitinus konkredioje situacijoje, neskatina

mokyklq savaranki5kumo, riboja galimybes efektyviai ir veiksmingai panaudoti mokymo leSas;

problema, kuomet del minetq apribojimq taikymo nepanaudotq le5q negalima panaudoti

kitoms ugdymo reikmdms, ypai i5ry5k6jo karantino laikotarpiu;
yra pateikusi Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo ,,Del Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 ,,Del Mokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo

ir panaudojimo tvarkos apra5o (toliau - Apra5o) patvirtinimo" pakeitimo" projekt4 (toliau - nutarimo
projektas). Nutarimo projekte siuloma atsisakyti nuostatq, detaliai reglamentuojandiq leSq

naudojim4 atskiroms ugdymo reikmems, sudarant galimybes mokykloms priimti geriausius

sprendimus d6l ugdymo reikmiq tenkinimo, atsiZvelgiant i konkredi4 kiekvienos mokyklos
situacij4. Taip pat si[loma leisti savivaldybOms lanksiiau naudoti l65as skaitmeninio ugdymo
pl$trai (pagal Ateities ekonomikos DNR plan4), nustatyt4 ne didesni kaip 30 proc. privalom4 le5q

panaudojimo mast4 irangai einamaisiais metais keidiant i Ateities ekonomikos DNR plano vis4

laikotarpi(t. y. nuo 2020 m. rugsejo 1 d. iki 2021 m. gruodZio 31 d.).
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Ugdymo organizavimas ir Svietimo pagalba

Atkreipiame demesi, kad s4lygos grieZtinamos nustatant, kad visi vyresni, nei 6 metq
asmenys ugdymo paslaugq teikimo vietoje turi deveti nosiir bum4 dengiandias apsaugos priemones
(veido kaukes, respiratorius, skydelius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visi5kai
dengia nosi ir bum4 (toliau - kaukes). Kaukiq leidZiama nedeveti neigalum4 turintiems asmenims,

kurie del savo sveikatos bflkles kaukiq deveti negali ar jq devejimas gali pakenkti asmens sveikatos
bUklei (rekomenduojama deveti veido skydeli), kitais Vyriausybes nutarime Nr. 1226 nustatytais
atvejais. Taip pat informuojame, kad atsiZvelgiant itai, kad ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
grupes sudaro skirtingo amZiaus vaikai (tiek iki 6 metq, tiek ir 6 metq sulaukg vaikai) Vyriausybei
pateiktas 2020 m.lapkridio 4 d. nutarimo Nr. 1226 pakeitimo projektas papildyti nutarim4 2.1.5.2.6
papunkdiu: ,,2.1.5.2.6. vaikams ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo proceso metu." Nutarimo
projektu siuloma nustatyti, kad vaikams, vyresniems nei 6 metai, ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo proceso metu nebiitq taikomas reikalavimas deveti nosi ir burn4 dengiandias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Primename, kad saugos priemonemis darbuotojus pagal galiojandius teises aktus apr[pina
darbdavys. Vaikq apsaugos priemonOmis riipinasi tdvai (globdjai, rtipintojai). Jei del objektyviq
aplinkybiq tevai (globejai, rflpintojai) negali apr[pinti savo vaikq apsaugos priemonemis si[lome
svarstyti savivaldybes vaiko geroves komisijoje del paramos savivaldybiq mokykloms, kad jos
aprDpintq vaik4 / -us asmens saugos priemonemis.

Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu biidu interakfiiq veiklq, kuriq
negalima atlikti devint kaukes (pvz., susijusiq su sportu, dainavimu, Sokimu ir pan.). O jei vykdoma,
tarp mokiniq turi buti uZtikrinamas ne maZesnis nei 2 metrq atstumas.

Sprendimai del ugdymo proceso organizavimo mi5riuoju (derinant kasdieni su nuotoliniu)
ar nuotoliniu bUdu priimami tariantis su tevais ir atsiZvelgus i jq galimybes uZtikrinti s4lygas

vaikams ugdytis nuotoliniu b[du. Ugdymo proceso igyvendinimui mi5riuoju bfldu bUtina aiSkiai

suplanuoti laikotarpius, kada mokiniai mokosi kasdieniu, kada nuotoliniu b0du. Priimti sprendimai
del ugdymo organizavimo bfldq ir kitq s4lygq turi buti paai5kinami t6vams.

Jei Svietimo pagalba teikiama nuotoliniu budu, rekomenduojama jq teikiant telefonu ar

internetu, skirti tiesioging telefono linij4 ar "vieno langelio" principu veikianii4 pa5to d6Zutg

specialistui/ams, kurios mokiniams ir jq tevams, mokytojams turetq btti prieinamos ir lengvai
randamos mokyklos tinklalapyje bei el. dienyne, su konkrediai nurodyu linijos veikimo laiku ir teikti
informacij4 bei nuorodas i emocing paramq teikiandias organizacijas: Vaikq linija, Jaunimo linija,
Tevq linija.

Mokyklos, priimdamos sprendim4 ugdymo proces4 organizuoti mi5riu budu, ivertina
mokyklos galimybes ugdymo proces4 organizuoti dviem bDdais, numato, kiek laiko mokiniai bus

mokomi nuotoliniu bUdu, kiek laiko kasdieniu b[du. Tai gali b[ti ivairfis variantai, atsiZvelgiant i
epidemiologing situacij4: prastejant epidemiologinei situacijai daugiau laiko mokoma nuotoliniu
btidu, gerejant situacijai pamaiu ilginamas mokymosi laikas kontaktiniu b[du. Derinant nuotolini ir
kasdieni mokymo btrd4 svarbu procesq organizuoti taip, kad mokiniai nepatirtq mokymosi
praradimq.

Derinant nuotolini ir kasdieni mokymo btd4 bfitina uZtikrinti, kad mokiniams mokymo
bldai gali biiti keiiiami ivairiai: klase; klasiq srautas; ugdymo programa. Keidiant mokymosi bfldus
btitina i5laikyti proporcingumA tarp mokymosi b0dq, pv2.,5,6 klases mokiniai vien4 savaitg arba
dvi savaites mokosi nuotoliniu b[du, kit4 toki pati laiko tarp4 kasdieniu bDdu. Atkreiptinas
d6mesys, kad ugdymo procese negali b[ti sudaryta tokia situacija, kad nuolat dalis mokiniq butq
mokomi tik nuotoliniu bldu, kiti - tik kasdieniu b[du.

Jei ugdymas mokykloje organizuojamas kasdieniu bldu, o mokinys nedalyvauja pamokose,
mokykla neprivalo organizuoti nelankantiems ugdymo veiklq, i5skyrus atvejus kai mokiniui
skiriamas mokymas namuose. Tadiau, esant galimybei, mokykla gali organizuoti ugdym4
hibridiniu b[du, kai pamokos vyksta tuo pat metu skirtingoje vietoje esantiems mokiniams. Taip
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pat, esant galimybei, mokykla gali organizuoti konsultacijas esantiems saviizoliacijoje ar del kitq
prieZasdiq nelankantiems mokiniams.

Mokyklos, turindios galimybg pasirinkti mokymo bldus: nuotolini ar kasdieni, ivertina
skaitmeninius mokymosi iSteklius atskiroms mokiniq grupems. Trfrkstant ar nesant skaitmeniniq
i5tekliq nuotoliniam mokymui, leidZiant epidemiologinei situacijai, konkredios klases mokinius
geriau pasirinkti mokyti kasdieniu b[du. Skaitmeniniq mokymosi i5tekliq trtkumas negali bfiti
kliUtis, mokinio, mokymosi praradimams. Daugiau informacijos apie skaitmenines mokymo
priemones galima rasti Nuotolinio ugdymo vadove adresu:
h_11-ps:.//-w_)._lrl:1,.em<rkvkla.lilnuotolinis/metodine-rnedziAg€/Il_Lrololinio-ugdynlo-vLtd!\'tls

Ugdymo proces4 organizuojant mi5riu bldu, nerekomenduojama tik nuotoliniu mokymo
biidu mokyti ilgiau kaip 50 proc. laiko vienam derinio ciklui, pvz., dvi savaites (po 10 ugdymo
dienq arba po 14 kalendoriniq dienq) be pertraukos per vien4 menesi arba kasdieni ir nuotolini bDdus

kediant kas menesi @o 4 ugdymo savaites).
Atkreiptinas demesys, kad mokant nuotoliniu btidu ar mi5riu ugdymo proceso organizavimo

b[du, mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo program4 ir mokiniams, kurie mokosi
pagal vidurinio ugdymo programq, pamokq skaiiius negali btrti maZesnis nei numatyta
Bendruosiuose ugdymo planuose (77 p. Pagrindinio ugdymo programa,93 p.Vidurinio ugdymo
programa).

Baigiamqjq klasiq mokiniq mokymas organizuojamas siekiant, kad mokiniai nepatirtq
mokymosi praradimq, mokiniams negali b[ti maZinamas pamokq skaidius. Esant palankiai
epidemiologinei situacijai Siq klasiq mokinius rekomenduojama mokyti kasdieniu mokymo b[du.
Silloma perZi[reti mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai skirtq pamokq paskirstymq,
nukreipiant jas tikslinei mokymosi pagalbai, konkreiioms konsultacijoms, papildomoms
pamokoms. Jeigu mokykloje nepilnai i5naudojamos valandos, skirtos vaikq neformaliojo Svietimo
veikloms, nepanaudotas valandas si[loma skirti papildomoms konsultacijoms. Bendrqjq ugdymo
planq 40 punktas numato, kad mokymosi pagalba mokykloje turi b0ti teikiama kiekvienam mokiniui,
kuriam ji reikalinga.

Atkreiptinas demesys i mokinius, turiniius specialiqjq ugdymosi poreikiq, kurie ugdosi
kasdieniu (kontaktiniu) b[du ir kurie del sutrikimo daromos itakos negali laikytis nurodymq
savaranki5kai. Siems mokiniams rekomenduojama skirti mokytojo pad6j€:jo pagalb4 (mokytojq
padejejus reikia apmokyti, kaip padeti vaikui uZtikrinti saugum4 ir laikytis saugos reikalavimq bei
mokytis pasikeitusiomis s4lygomis). Del sergandiqjq mokiniq letinemis ligomis rekomenduojama
konsultuotis su istaigos visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistu ir mokinio tevais (globejais,
r[pintojais) ir, esant poreikiui, mokykloje priimti mokyklos vadovo sprendimus del Siq vaikq
ugdymo organizavimo bldo ir pagalbos mokiniui teikimo koronaviruso gresmes laikotarpiu. Jei
mokykloje ugdosi klausos sutrikim4 turintis mokinys, rekomenduojama sudaryti galimybg vaikui
gauti papildomas pedagogo-dalykininko, mokandio gestq kalb4, konsultacijas arba uZtikrinti
papildomas konsultacijas dalyvaujant gestq kalbos vertejui, mokykl4 konsultuoti gali Lietuvos
kurdiqiq ir neprigirdindiqiq ugdymo centras.

Pedagoginiq psichologiniq tarnybq darbo organizavimo tvarkos apra5e, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjldio 30 d. isakymu Nr. V-
662 (2020 m. rugpj[dio 27 d. isakymo Nr. V-1292 redakcija), nustatyta, kad Sios pedagoginiq
psichologiniq tamybq funkcijos - informacine, ekspertine ir konsultacine pagalba ir Svietimo
pagalbos teikimo koordinavimas gali b[ti vykdomos tiesioginiu ir (arba) nuotoliniu b[du,
atsiZvelgiant ikarantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio (toliau - ypatingq
aplinkybiq) pobudi teises aktq nustatyta tvarka. Pastebetina, kad mokiniq specialiqjq ugdymosi
poreikiq ivertinimas nevykdomas nuotoliniu b0du. Tais atvejais, jei ypatingq aplinkybiq laikotarpiu
specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiam mokiniui (vaikui) baigiasi ivertinimo dokumentq galiojimo
laikas - dokumentq galiojimo laikas pratgsiamas iki ypatingq aplinkybiq pabaigos. Pasibaigus
ypatingq aplinkybiq laikotarpiui tamybos, atsiZvelgdamos i esam4 situacij4, nustato prioritetus -
pasibaigus ypatingq aplinkybiq laikotarpiui turi bflti kompensuojamos prioritetines sritys ir vaikq
specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinimo atlikimo laikas.
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Mokyklos vaiko gerovds komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraSe,

patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m, balandZio I I d. isakymu Nr.
y-579(2020 m. rugpj[dio 3 d. isakymo Nr. V-1129 redakcija) nustatyta, kad Komisija gali
organizuoti posedZius ir pasitarimus nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu budu (ei posedZiai organizuojami
nuotoliniu biidu, Komisija turi susitarti, kaip fiksuojami Komisijos sprendimai); ypatingq aplinkybiq
laikotarpiu Komisija funkcijas (iSskyrus pirmini vaikq specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinim4) gali
vykdyti nuotoliniu b[du. Pasibaigus ypatingq aplinkybiq laikotarpiui, prioritetas teikiamas vaikq
specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinimui.

Specialiosios pedagoginOs pagalbos teikimo asmenims iki 21 metq teikimo ir kvalifikaciniq
reikalavimq nustatymo Sios pagalbos teikejams tvarkos apra5e patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. lsakymuNr. V-1228 (2020 m. rugpjiidio 3 d. isakymo
Nr. V-1132 redakcija), Socialin6s pedagoginOs pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos apra5e,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.laplaidio 2 d. {sakymu Nr.
V-950 (2020 m. rugpj[dio 3 d. isakymo Nr. V-1134 redakcrja) ir Psichologinds pagalbos teikimo
tvarkos apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjfidio
30 d. isakymuNr. Y-663 (2020 m. rugpjudio 3 d. lsakymo Nr. V-1133 redakcija), nustatyta, kad
mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo b[du, specialioji pedagogine
pagalba, socialine pedagogine pagalba (i5skyrus prevencing veikl4) ir psichologine pagalba (i5skyrus
psichologini ivertinim4 ir psichologiniq problemq prevencij4) teikiama tiesioginiu bridu, o

besimokantiems nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bldu - nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu
bUdu (i5skyrus minetas i5imtis). Ypatingq aplinkybiq laikotarpiu Pagalba teikiama nuotoliniu
(i5skyrus minetas i5imtis) ir (arba) tiesioginiu b[du, atsiZvelgiant i ypatingq aplinkybiq pobfidi. Jei

Pagalba del objektyviq prieZasdiq neteikiama, pasibaigus ypatingq aplinkybiq laikotarpiui Pagalba

turi biiti kompensuojama nustatant veiklos prioritetines sritis, perZiurint veiklq atlikimo laik4.
Atkreipiame d6mesi, kad Svietimo pagalbos specialistq konsultacijos mokiniams turi b[ti

teikiamos tik tos padios klases / grupes / srauto mokiniams. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi
blti vedinamos, dezinfekuojami liediami pavir5iai ir naudotos priemones. Logopedo kabinete
rekomenduojama isigyti mobilias skaidrias sieneles, kurios gerai valosi, dezinfekuojasi ir leidZia
saugiai teikti pagalb4 mokiniui, koreguojant jo tarti ir kalb4. Jei bendrojoje klaseje pagalbqmokiniui
teikia mokytojo padejejas / -ai, rekomenduojama ivertinti papildomo / -q asmenq buvim4 klaseje ir
atitinkamai priimti sprendimus del klasiq / grupiq skyrimo, srautq valdymo.

DOI mokiniq, gyvenaniiq socialiai jautriose Seimose ir lankaniiq dienos centrus,
rekomenduojama bendradarbiauti mokyklai ir dienos centrui, ieSkoti b[dq, kaip vaikui sudaryti
s4lygas mokytis nuotoliniu b[du, jei namie tam nera s4lygq. Rekomenduojama koordinuoti veiksmus
savivaldybeje del socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo bei kitq specialistq pagalbos mokiniui
ir Seimai (tevams, globejams, r[pintojams), mokyklai numatyti tolesnius sprendimus, kurie pades

vaikui i5 nepalankios socialines ekonomines aplinkos, pasibaigus karantinui, kompensuoti mokymosi
praradimus. Jei mokykloje ugdosi regos sutrikim4 turintis mokinys, kuriam reikalinga Brailio
ma5inele ir Brailio ra5tu teikiamos uZduotys, pagalb4 mokyklai, mokinio tevams (globejams,
rupintojams) gali teikti Lietuvos aklqjq ir silpnaregiq ugdymo centras. Lietuvos kurdiqjq ir
neprigirdindiqjq ugdymo centras konsultuos dalykq mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus,
mokinio tevus del ugdymo ir pagalbos klausos sutrikim4 turintiems mokiniams.

Neformalusis vaikq Svietimas

Neformaliojo vaikq Svietimo programq, iskaitant ir formalqji Svietim4 papildandio ugdymo
programtl, igyvendinimas gali blti stabdomas, vykdomas nuotoliniu bldu arba jos gali blti
igyvendinamos kontaktiniu btrdu, jei tenkina vien4 i5 5iq sqlygq:

1) igyvendinamos bendrojo ugdymo mokykloje, kurioje ugdymas vykdomas kasdieniu btdu
arba derinant nuotolini su kasdieniu btidu, vykdant tos mokyklos ugdymo plan4, pailgintos
dienos grupiq ar visos dienos mokyklos veikl4. Neformaliojo Svietimo veiklos gali bfti
organizuojamos tik tos padios klases (grupes, srauto) mokiniams, jas organizuojant turi buti
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i5vengta skirtingq klasiq (grupiq, srauto) mokiniq kontakto. Jei Bendrojo ugdymo mokykloje
ugdymo procesas organizuojamas tik nuotoliniu bldu, neformalusis vaikq Svietimas taip pat

turiblti organizuojamas nuotoliniu bldu arba stabdomas;

2) organizuojamos atvirose erdvdse (lauke), tarp dalyvaujandiq i5laikant ne maZesni, nei 2
metrq atstum4. Veikloje gali dalyvauti iprasto dydZio mokiniq grupe;

3) vyksta individualaus mokymo / ugdymo forma, tarp mokinio ir mokytojo i5laikant ne

maZesni, kaip 2 metrq atstum4. Jei veiklos specifika ar vaiko amZius neleidZia deveti kaukiq
ar i5laikyti atstumo, veikla neturi blti vykdoma;

4) vykdomas patalpose, tadiau tik su ne didesne, nei 5 mokiniq grupe (didesne grupe negali
b[ti dalinama po 5 mokinius skirtingose patalpose ir ugdoma to paties mokytojo vienu metu),
uZtikrinant 10 m2 plot4 vienam besimokaniiajam. Po uZsiemimo patalpos, sporto iranga
laikantis Valstybinio lygmens operacijq vadovo numatytq s4lygq, vedinamos, dezinfekuojami
pavir5iai ir pan. ir tik tada dirbama su kita, ne didesne, kaip 5 mokiniq grupe. Neformaliojo
vaikq Svietimo mokytojas kontaktiniu b[du gali dirbti tik vienoje istaigoje, jei dirba keliose

istaigose, jose veiklos stabdomos arba dirbama nuotolinio ugdymo bfldu.
Nerekomenduojama kontaktiniu bldu vykdyti neformaliojo vaikq Svietimo veiklq, kuriq

negalima atlikti devint kaukes (pvz. frzinio aktyvumo veikla, sportas, dainavimas ir pan.), taip pat
veiklq, kurias vykdant nera galimybes i5laikyti 2 metrq atstum4 tarp asmenq.

Primename, kad Neformaliojo vaikq Svietimo veiklos turi biiti vykdomos laikantis grupiq
izoliacijos principo: uZtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautq tos padios grupes veiklose,
neformaliojo vaikq Svietimo veiklos bltq vykdomos taip, kad bfitq iSvengta skirtingq grupiq vaikq
kontakto bei vaikq kontakto su pa5aliniais, veiklose nedalyvaujandiais asmenimis. Jei to padaryti
neimanoma, turi buti ribojamas kontakto laikas ne ilgiau nei 15 min.

Maitinimas

Vaikq maitinimas (tame tarpe ir mokiniq nemokamas maitinimas) organizuojamas pagal

Vaikq maitinimo organizavimo tvark4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. lapkridio 11 d. isakymu Nr. Y-964,,DeI Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos
patvirtinimo" (2020 m. rugpj[dio 18 d. isakymo redakcija Nr. V-1862). Vaikq maitinimo
organizavimo tvarkos apraSe nustatyti atvejai, kada vaikq maitinimas gali b[ti organizuojamas
maisto daviniais, kas yra maisto davinys, kokie rekomenduojami produktai gali iji ieiti. PaZymime,
kad pagal Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apraS4 sudarant sutartis del vaikq maitinimo
paslaugq teikimo mokyklose, poilsio stovyklose, turi btiti numatytas vaikq maitinimo paslaugos
teikimo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio
laikotarpiu. Atkreipiame demesi, kad pagal vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apraS4, mokyklos
ir poilsio stovyklos interneto svetaineje, jeigu j4 turi karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus

ivykio ar ivykio laikotarpiu turi bflti skelbiama informacija apie vaikq maitinimo organizavimo
s4lygas, jei jos keidiamos. Organizuojant vaikq maitinim4 taip pat sillome atsiZvelgti i Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir
darbo ministerijos aplinkra5tyje,,Del mokiniq nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios
situacijos, ekstremaliojo lvykio ir (ar) karantino metu metodiniq rekomendacijq" pateiktas
rekomendacijas.

Atkreipiame demesi, kad pertraukq, kuriq metu mokiniai maitinami, laikas turi bfiti
sureguliuotas taip, kad biitq sumaZintas mokiniq skaidius valgykloje, turi b[ti maksimaliai
i5naudotas klasOs izoliacijos principo taikymas (pvz., kaimynines klases, besinaudojandios tapa(ia
koridoriaus erdve, maitinamos vienu metu pagal i5 anksto parengt4 grafik4). Maitinimas Svedi5ko
stalo principu, kai maist4 isideda patys mokiniai, neturi bflti organizuojamas. Po kiekvienos klases
(grupes, srauto) valgymo sale turi blti vedinama ir i5valoma.

Vaikai, ugdomi pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, turi bUti
maitinami grupes patalpose. Jei grupes patalpose nera s4lygq organizuoti vaikq maitinim4 ir vaikq
maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo saleje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik i5
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vienos grupes pagal i5 anksto parengt4 grafik4. Maitinimas Svedi5ko stalo principu, kai maist4

isideda patys vaikai, negali bflti organizuojamas. Po kiekvienos grupes bendra valgymo sale turi
biiti vedinama ir i5valoma.

Apgyvendinimas ir pav0Zdjimas

Apgyvendinant mokinius ir (ar) studentus mokyklos, auk5tojo mokslo istaigos bendrabutyje,
turi b[ti laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo sprendimuose ,,Del Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo organizavimo bfitinq s4lygq", ,,Del pradinio ugdymo organizavimo bfrtinq
s4lygq",,,Del pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo biitinq sqlygq" ir,,Ddl Auk5tojo mokslo
studijq, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiqjq Svietimo vykdymo bfltinq sqlygq" nustatytq
reikalavimq.

Bendro naudojimo patalpose turi btiti uZtikrintas visq asmenq kaukiq devejimas (iSskyrus
neigalum4 turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos btikles kaukiq deveti negali ar jq devejimas
gali pakenkti asmens sveikatos b0klei; Siems asmenims rekomenduojama nesioti veido skydeli) ir
laikomasi ne maZesnio kaip 2 metry atstumo tarp asmenq ar asmenl grupiq

Mokiniq veZiojimas organizuojamas, atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro-valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m.
lapkridio 6 d. sprendim4 Nr. Y-2513,,DeI Karantino reZimo priemoniq nustatymo teikiant vieSojo
transporto paslaugas".

Dekoj ame uZ bendradarbiavim4

Svietimo, mokslo ir sporlo ministras Algirdas Monkevidius
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