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 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 nutarimu Nr. 1226 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Vilniaus m. savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro sudarytu reagavimo ir informavimo patvirtinus COVID-19 algoritmu, 

1. N u r o d a u: 

1.1. nuo 2020-11-30 iki 2020-12-10 ugdymą(si)/mokymą(si) 1c ir 2d klasių mokiniams 

organizuoti nuotoliniu būdu;  

1.2. nuo 2020-11-30 iki karantino pabaigos švietimo pagalbą teikti priešmokyklinio 

ugdymo ugdytiniams, pradinio ugdymo ir specialiųjų klasių mokiniams (išskyrus 1c ir 2d klases 

saviizoliacijos laikotarpiu) įprastai kontaktiniu būdu (tą pačią dieną užsiėmimai vyksta mokiniams 

tik iš tos pačios klasės), užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos 

saugos, higienos sąlygas; 

1.2.1.  iki karantino pabaigos  5-8 klasių mokiniams nuotoliniu būdu; 

1.3. nuo 2020-11-30 iki karantino pabaigos švietimo pagalbos specialistai, laikydamiesi 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, 

saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų, dirba pagal 

užsiėmimų tvarkaraštį, sudarytą karantino laikotarpiui.   

1.3.1.  jeigu  neįmanoma teikti pagalbą, laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatyto asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų 

visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų, užsiėmimai  laikinai stabdomi. 

2. Nuotolinį ugdymą organizuoti per Google aplinką pagal pamokų tvarkaraštį.  

3. Nuo 2020-11-30 iki karantino pabaigos mokytojams pradinėse klasėse, mokytojams 

dalykininkams, turintiems pamokas pradiniame ugdyme, mokytojams, turintiems pamokas 

specialiosiose klasėse, VDM mokytojams dirbti įprastai kontaktiniu būdu, laikantis valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo 

laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų; 5-8 bendrojo ugdymo 

klasėse – nuotoliniu būdu.  

4. Mokytojai PUG, 1-4 klasių, specialiųjų klasių mokiniams, kurie, tėvų sprendimu, ugdosi 

namuose, organizuoja vaizdo konsultacijas ne  mažiau 2 kartus per savaitę asinchroniniu būdu, 

konsultacijas telefonu, susirašinėjant ir pan. pagal poreikį. 

5. Nuo 2020-11-30 iki karantino pabaigos neformalųjį vaikų švietimą visoms amžiaus 

grupėms vykdyti tik nuotoliniu būdu arba, jei tai neįmanoma, veiklas laikinai stabdyti. 

6. L a i k a u   n e g a l i o j a n č i u    direktoriaus 2020-11-06 įsakymą Nr. 311 „Dėl 

darbo/mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu“. 

 

 

Direktorė      Ramutė Pilauskaitė 


