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Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos,
susijusios su koronavirusu“, Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu
būdu (toliau  –  Rekomendacijos),  patvirtintomis  Lietuvos Respublikos  švietimo,  mokslo  ir
sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo
proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų
pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  programų  bendrųjų  ugdymo  planų  (toliau  –  Bendrieji
ugdymo planai), patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.
balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir
vidurinio  ugdymo programų bendruosius  ugdymo planų  patvirtinimo“,  65  ir  91  punktais,
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano
(toliau  –  Bendrieji  ugdymo planai),  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir
sporto  ministro  2019  m.  balandžio  15  d.  įsakymu  Nr.  V-413  „Dėl  2019–2020  ir  2020–
2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“, 37.4
papunkčiu ir įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019
m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. A-1741 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų
komisijos sudarymo“:

1. P a v e d u  Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų, kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija yra Šiaulių miesto savivaldybės taryba, vadovams laikinai,
nuo 2020 m.  kovo 30 d. iki  bus  atnaujintas  įprastas  ugdymo procesas, organizuoti  vaikų
ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokinių ugdymą pagal
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas nuotoliniu
būdu. 

2. Į p a r e i g o j u  švietimo įstaigų vadovus įgyvendinti Rekomendacijas.
3. R e k o m e n d u o j u  švietimo įstaigų vadovams:
3.1.  Nuotolinį  ugdymą sinchroniniu  būdu,  kai  ugdymo atveju  vaikai/  mokiniai  ir

mokytojas dalyvauja mokymo procese tuo pat metu, organizuoti:
3.1.1. „Santarvės“ gimnazijos 1–8 klasėms, progimnazijoms, jaunimo, pradinėms ir

specialiosioms mokykloms – nuo 8.30 val. iki 12.00 val.;
3.1.2. „Santarvės“ gimnazijos I–IV gimn. klasėms, gimnazijoms – nuo 12.00 val. iki

15.30 val.;
3.1.3. neformaliojo vaikų švietimo mokykloms – nuo 15.30 val. iki 18.30 val.;
3.1.4. įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą –

nuo 9.00 val. iki 12.00 val.;
3.1.5.  bendrojo  ugdymo  mokyklų  mokiniams,  kurie  mokosi  pavienio  mokymosi

forma  nuotoliniam ugdymui  sinchroniniu  būdu  skirti   iki  15  procentų,  mokiniams,  kurie
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mokosi  grupinio  mokymosi  forma  –  iki  40  procentų  Bendruosiuose  ugdymo  planuose
nustatyto metinių arba savaitinių pamokų skaičiaus.

3.2.  Nuotolinį  ugdymą asinchroniniu  būdu, kai  mokymo metu vaikas/ mokinys ir
mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. paštu ar kitų internetinių sistemų pagalba,
organizuoti švietimo įstaigos nusistatytu laiku, neviršijant mokyklos ugdymo plane nustatytų
ugdymo valandų ar atsižvelgiant į įgyvendinamą priešmokyklinio ugdymo modelį.

3.3.  Nuotolinį ugdymą sinchroniniu būdu be pertraukos organizuoti ne ilgesnės nei
30 min. trukmės.

3.4. Švietimo įstaigoms numatyti poilsio laiką nuo 12.00 val. iki 13.00 val.
3.5.  Įstaigos  administracijos,  mokytojų  metodinių  ir  kitų  grupių  pasitarimus

sinchroniniu būdu organizuoti nuo 15.30 val.
4. P a v e d u  Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorei Astai Lesauskienei

kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

Administracijos direktorius                         Antanas Bartulis
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