Elektroninio dokumento nuorašas
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UGDYMO PROGRAMAS, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU
2021 m. sausio d. Nr. AŠiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d.
sprendimu Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“:
1. N u r o d a u Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams
organizuoti:
1.1. mokinių ugdymą nuotoliniu būdu, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose
klasėse ugdomus mokinius, kurie ugdomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
1.2. mokinių, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius,
nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą (toliau – mokinių priežiūra) mokyklose, kai tėvai, įtėviai,
globėjai, atstovai pagal įstatymą (toliau – tėvai) darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo
vietoje ir negali užtikrinti mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose
arba kai mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturi sąlygų
mokytis namuose ar dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu
būdu.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. mokinių priežiūra mokyklose organizuojama:
2.1.1. dėl darbo, kurį tėvai privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti mokinių, ugdomų
pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose – gavus tėvų argumentuotą prašymą ir
abiems tėvams (jei tėvai gyvena kartu) pateikus darbdavio išduotas pažymas / darbuotojo
pažymėjimų kopijas ar kt.;
2.1.2. dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,
netinkamų sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba
mokantis nuotoliniu būdu – mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu;
2.2. mokinių priežiūros mokykloje poreikį patvirtinantys dokumentai, nurodyti 2.1.1
papunktyje, pateikiami mokyklos, kurią lanko mokinys, vadovui per 5 darbo dienas nuo mokinio
priežiūros mokykloje organizavimo pradžios.
3. Į p a r e i g o j u Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovus:
3.1. mokinių priežiūrą mokyklose organizuoti 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;
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3.2. užtikrinti mokinio ugdymą namuose, kai mokinys serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis
Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui
išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių
ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo
pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“;
3.3. viešinti informaciją apie mokinių priežiūros mokyklose galimybes mokyklų interneto
svetainėse.
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. A-12 „Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,
nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose organizavimo karantino laikotarpiu“.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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