VILNIAUS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
2020 M. LAPKRIČIO 9-27 d.
2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V1 – 81
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr.
1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9 punktu, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 30-2577/20 „Dėl
ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis“:
1. N u s t a t a u karantino laikotarpiu (nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio
27 d.) ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarką mokykloje:
1.1. ikimokyklinės, priešmokyklinės grupių ir 1-4 klasių mokiniams ugdymo procesas
vykdomas kasdieniu būdu, užtikrinant kaukių dėvėjimą mokiniams nuo 6 metų, saugaus atstumo
laikymąsi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas.
1.2. 5-10 klasių mokiniams ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.
1.3. Ugdymas karantino laikotarpiu organizuojamas laikantis įprasto pamokų
tvarkaraščio.
1.4. Valgyklos darbas nestabdomas: ikimokyklinės, priešmokyklinės grupių ir 1-4 klasių
mokiniams teikiamas maitinimas valgykloje; 5-10 klasių mokiniams kartą per savaitę (trečiadieniais)
išduodami maisto daviniai.
1.5. Konsultacijos mokiniams organizuojamos pagal tvarkaraštį nuotoliniu būdu.
1.6. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai vykdomi:
1.6.1. 1-4 klasių mokiniams - laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad
vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, turi būti išvengta skirtingų grupių vaikų
kontakto bei vaikų kontakto su pašaliniais asmenimis. Taip pat užtikrinamas saugaus atstumo
laikymasis ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygos.
1.6.2. 5-10 klasių mokiniams - nuotoliniu būdu.
1.7. Švietimo pagalba mokiniams teikiama pagal numatytą tvarkaraštį, jei ugdymas
vykdomas kasdieniu būdu ir pagal mokinių poreikius, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.
2. Į p a r e i g o j u mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus užtikrinti tinkamą mokinių
mokymo kokybę.
3. Atsiradus naujiems valstybės ar savivaldybės lygio sprendimams arba esant
nenumatytoms aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas
kasdieniu būdu, ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarka bus atnaujinta arba pakeista.
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