
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL  ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

2021 m. balandžio   d. Nr. ADV-

Kupiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1

dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14

straipsnio 1, 9 ir 16 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir

kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos

teritorijoje paskelbimo“ (su visais vėlesniais jo pakeitimais), Vaikų maitinimo organizavimo

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio

11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio

10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, 17 punktu ir siekdamas suvaldyti nepalankią epidemiologinę situaciją užkardant

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą:

 1. N u r o d a u Savivaldybės ugdymo įstaigose švietimo veiklas organizuoti ir vykdyti

taip:

1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas 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;

1.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama

dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

1.3. ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu 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;

1.4. ugdymas Kupiškio mokykloje „Varpelis“ pagal pradinio ugdymo individualizuotą,

pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas

vykdomas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios
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situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas

būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis

apsaugos priemonėmis sąlygas;

1.5. ugdymas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas

nuotoliniu būdu, išskyrus kai organizuojamos konsultacijos ne daugiau kaip 5 vidurinio ugdymo

programos baigiamosios klasės mokiniams, 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.

2. N u r o d a u Savivaldybės mokykloms vykdyti mokinių, ugdomų pagal pagrindinio

ir vidurinio ugdymo programas, priežiūrą ir maitinimą mokyklose, 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, kai mokiniai neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl

kitų objektyvių priežasčių jiems reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu mokyklos vaiko

gerovės komisijos sprendimu.

3. N u r o d a u, kad mokyklos vaiko gerovės komisija, prieš priimdama sprendimą dėl

vaiko priežiūros mokykloje 2 punkte nurodytu atveju, turi vadovautis Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengtu Problemų, kylančių

mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmu ir būti

išbandžiusi visas problemų sprendimų mokyklos lygmenyje galimybes.

4. N u r o d a u, kad švietimo pagalba Savivaldybės ugdymo įstaigose teikiama

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, tokiu pat būdu,

kokiu vykdomas ugdymas įstaigoje.

5. N u r o d a u, kad Savivaldybės įstaigos ir kiti švietimo teikėjai:

5.1  neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdo nuotoliniu būdu;

5.2. neformalųjį vaikų švietimą pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir

formalųjį švietimą papildančias programas vykdo nuotoliniu būdu;

5.3. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba mokinių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių

vertinimą vykdo 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, kita

švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu;
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5.4. vaikų dienos centrų veiklą organizuoja ir paslaugas teikia užtikrinant saugius

atstumus, ne mažesnį kaip 10 kv. m plotą vienam paslaugos gavėjui, maksimaliai laikantis grupių

izoliacijos principo (vaikai turi nuolatos lankyti tą pačią grupę, skirtingos grupės turi nekontaktuoti,

grupėms keičiantis užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 minučių laiko tarpas, per kurį patalpos turi

būti išvėdinamos, dažnai liečiami paviršiai nuvalomi drėgnu būdu) ir kitas Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. lapkričio 6 d. sprendime Nr. V-2506 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo

būtinų sąlygų“ nustatytas būtinąsias sąlygas;

5.5. nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams, išskyrus šio įsakymo 2 punkte numatytą

atvejį, taip pat pagal priešmokyklinio ugdymo programas ugdomiems vaikams, kurių tėvai

įgyvendina rekomendaciją pandemijos metu nevesti vaikų į ugdymo įstaigą, kuriems teisės aktų

nustatyta tvarka yra skirtas nemokamas maitinimas, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto

karantino metu išduoda Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus

atitinkančius maisto davinius. Maisto daviniai formuojami už penkių ar daugiau mokymosi dienų

laikotarpį.

6. Į p a r e i g o j u Savivaldybės švietimo įstaigų vadovus:

6.1. užtikrinti profilaktinį periodinį darbuotojų testavimą;

6.2. organizuojant įstaigų veiklą užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos

priemonėmis ir kitas būtinąsias sąlygas;

6.3. užtikrinti veiksmingą mokyklos vaiko gerovės komisijos darbą identifikuojant ir

sprendžiant mokiniams nuotolinio mokymo metu kylančias problemas, priimant šio įsakymo 2

punkte nurodytus sprendimus;

6.4. apie mokyklos vaiko gerovės komisijos priimtus sprendimus dėl vaiko priežiūros

mokykloje (2 punkte nurodytu atveju) ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. laišku informuoti

Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių (įstaigos veiklą kuruojantį

specialistą), pateikiant skanuotą mokyklos vaiko gerovės komisijos protokolą pdf formatu;

6.5. neišleisti darbuotojų į komandiruotes, stažuotes, išskyrus vykdomas nuotoliniu

būdu, ir išvykas, darbuotojų ir mokinių – į sporto varžybas, ekskursijas;

6.6. darbuotojų darbą organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas

funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos

priemonėmis sąlygas.
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7. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

7.1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d.

įsakymą Nr. ADV-46 „Dėl veiklų Savivaldybės švietimo įstaigose organizavimo ir vykdymo“;

7.2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d.

įsakymą Nr. ADV-193 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.

gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ADV-917 „Dėl veiklų savivaldybės švietimo įstaigose organizavimo

ir  vykdymo nuo 2021 m. sausio 4 d.“  pakeitimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų

paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g.

2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną

mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų

komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo

Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

Administracijos direktorius      Kęstutis Jakštas
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