
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO

UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU 

2021 m. sausio      d. Nr. A-
Šiauliai

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 ugdymo programą, nuotolinio ugdymo,
priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinųjų sąlygų“ ir atsižvelgdamas į Šiaulių rajono
savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų mokinių socialinį / ekonominį kontekstą: 

1. N u r o d a u Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų vadovams organizuoti:
1.1.  mokinių,  ugdomų  pagal  pradinio  ugdymo  programą,  mokymą  nuotoliniu  mokymo

proceso būdu, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, kurie
mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;

1.2. mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklų
specialiosiose  klasėse  ugdomus  mokinius,  nuotolinį  ugdymą,  priežiūrą  ir  maitinimą  mokyklose
(toliau – priežiūros paslaugos), kai tėvai (įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą) (toliau – tėvai)
privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali mokinių priežiūros užtikrinti namuose
arba  kai  mokinių  socialinis  /  ekonominis  kontekstas  yra  nepalankus  nuotoliniam  mokymui(si)
namuose. 

2. N u s t a t a u, kad:
2.1. mokinio priežiūros paslaugos mokykloje organizuojamos:
2.1.1. dėl darbo, kurį tėvai privalo atlikti darbo vietoje ir negali mokinių priežiūros užtikrinti

namuose,  gavus  tėvų  prašymą  ir / ar  mokinio  priežiūros  poreikį  įrodantį  dokumentą  (pvz.:
darbdavio išduota pažyma, darbuotojo pažymėjimo kopija);

2.1.2.  dėl  nuotoliniam  mokymuisi  nepalankaus  šeimos  socialinio  /  ekonominio  konteksto
gavus tėvų prašymą ir / ar socialinio pedagogo / klasės mokytojo / kitų darbuotojų rekomendaciją
teikti mokiniui priežiūros paslaugas;

2.2.  mokinio priežiūros paslaugų poreikį patvirtinantys dokumentai,  nurodyti 2.1.1 ir 2.1.2
papunkčiuose, pateikiami mokyklos, kurią lanko mokinys, vadovui per 5 darbo dienas nuo mokinio
priežiūros paslaugų teikimo pradžios.

3. Į p a r e i g o j u Savivaldybės mokyklų vadovus užtikrinti:
3.1.  mokinių  priežiūros  paslaugų  teikimą  vadovaujantis  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  ugdymo programą,
nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinųjų sąlygų“;

3.2.  vaiko ugdymą namuose, kai vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių
ligų,  dėl  kurių  ekstremaliosios  situacijos  ar  karantino  laikotarpiu  asmeniui  išduodamas
nedarbingumo  pažymėjimas,  sąraše,  patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos
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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. šio įsakymo viešinimą mokyklų interneto svetainėse.
Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius   Gipoldas Karklelis
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