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DĖL MOKYKLOS SPRENDIMŲ KAIP ORGANIZUOTI UGDYMĄ ESANT COVID-19

LIGOS ATVEJUI

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu

Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų patvirtinimo“

švietimo įstaigoje (-ose) gali būti įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas:

1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir

kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo

pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu

nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos ribojimas ir

dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas organizuojamas

nuotoliniu būdu;

2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos

ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose mokinių ugdymas

organizuojamas nuotoliniu būdu.

Patiksliname, kad Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamoje

informacijoje apie atvejus Jūsų ugdymo įstaigoje, nurodyta rekomendacija dėl nuotolinio mokymo

taikoma mokiniams, esantiems izoliacijoje, tačiau tai neprilygsta NVSC teikimui sustabdyti švietimo

įstaigos veiklą ir (ar) joje mokinių ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu.

Taip pat svarbu paminėti, kad paskyrus izoliaciją 14-ai dienų, asmenims izoliacijos

laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 10 dienų, ne anksčiau kaip 7-tą izoliavimo dieną atlikus SARS-



CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. Dėl šios priežasties izoliacijos laikas gali kisti

kiekvienam mokiniui individualiai.

Mokinių, kuriems izoliacija netaikoma arba pasibaigia izoliacijos laikas, tėvai, neturi teisės į

nedarbingumą ir nedarbingumo pašalpą.

Nesant infekcijų plitimo ribojančio režimo, kiekvienos mokyklos administracija, atsižvelgus

į situaciją, sprendžia, kaip kiekvienu konkrečiu atveju geriausia organizuoti ugdymo procesą.

Direktorė     Kristina Surplė
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