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 „DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  gruodžio  7  d.  nutarimu  Nr.  1364  „Dėl  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  lapkričio  4  d.  nutarimo  Nr.  1226  „Dėl  karantino  Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 

p a k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d.
įsakymą Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo“:

1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.1.  ikimokyklinį,  priešmokyklinį  ir  pradinį  ugdymą  vykdyti  kasdienio  ugdymo

organizavimo  forma,  užtikrinant  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  operacijų  vadovo
nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos
saugos,  higienos,  asmenų  aprūpinimo  būtinosiomis  asmeninėmis  apsaugos  priemonėmis  sąlygas.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams,
kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;“.

2. Pakeičiu 1.2 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.2. ugdymą mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdyti

nuotoliniu  būdu,  išskyrus  specialiosiose  mokyklose  ir  bendrojo  ugdymo  mokyklų  specialiosiose
klasėse  ugdomus  mokinius  pagal  pagrindinio  ugdymo  (pagrindinio  ugdymo  individualizuotą),
vidurinio  ugdymo  (socialinių  įgūdžių  ugdymo)  programas,  užtikrinant  valstybės  lygio
ekstremaliosios  situacijos  operacijų  vadovo  nustatytas  asmenų  srautų  valdymo,  saugaus  atstumo
laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.“

2. Pakeičiu 1.4 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.4. neformalųjį vaikų švietimą vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti;“.
3. Pakeičiu 1.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

„1.5. neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir neformalųjį profesinį mokymą vykdyti nuotoliniu
būdu  arba  stabdyti  išskyrus  aviacijos,  jūrininkų  bei  transporto  priemonių  vairavimo  praktinius
mokymus,  taip  pat  užsienio  kalbos  mokėjimo  lygio  vertinimo  egzaminus  (įskaitas)  asmenims,
stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamos
valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  operacijų  vadovo  nustatytos  asmenų  srautų  valdymo,
saugaus  atstumo  laikymosi  ir  kitos  būtinos  visuomenės  sveikatos  saugos,  higienos,  asmenų
aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;“.

4. Papildau 1.10 papunkčiu ir išdėstau jį taip:
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„1.10. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos
nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.“

Administracijos direktorius Antanas Bartulis


