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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr.
1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais pakeitimais):

1.  N  u  s  t  a  t  a  u   kad  Šalčininkų  rajono  savivaldybė  švietimo  įstaigose  ugdymas
organizuojamas 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.  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose
rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti
nuotoliniu būdu;

1.2. ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas
nuotoliniu būdu, išskyrus specialioje mokykloje ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio
ugdymo  individualizuotas  programas,  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;

1.3.   kai tėvai,  įtėviai,  globėjai,  atstovai  pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo
atlikti  darbo vietoje,  negali  užtikrinti  pradinio  ugdymo programos  vaikų  priežiūros  namuose  ir
pristato  švietimo  įstaigos  vadovui  šį  faktą  patvirtinantį  dokumentą,  švietimo  įstaigos  vadovas
pradinio  ugdymo  programos  vaikų  nuotolinį  ugdymą,  priežiūrą  ir  maitinimą  vykdo  švietimo
įstaigoje,  užtikrindamas  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. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.
2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 4 d.

Savivaldybės administracijos direktorius              Josif Rybak

Aleksandra Sankovska, Švietimo ir sporto skyrius, tel.: +37061864788, 
el. paštas: aleksandra.sankovska@salcininkai.lt
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