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DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Nuoširdžiai dėkojame Jums už savalaikių sprendimų priėmimą dėl ugdymo proceso

organizavimo mokyklose ir savivaldybėse, kai epidemiologinės situacijos keliami iššūkiai

kiekvienoje savivaldyje yra kitokie, kai vis daugiau mokinių ir mokytojų priversti laikinai izoliuotis.

Siekiant kuo sklandesnio ugdymo organizavimo labai svarbus glaudus mokyklos,

savivaldybės ir jai pavaldaus Visuomenės sveikatos biuro bei nacionalinio lygmens švietimo bei

sveikatos apsaugos institucijų bendras darbas.

Neabejojame, kad kiekvienoje konkrečioje situacijoje Jūs priimsite geriausius sprendimus,

atitinkančius mokyklų bendruomenių poreikius. Šiuo aplinkraščiu teikiame papildomas

rekomendacijas, padėsiančias išspręsti konkrečius klausimus.

Ugdymo procesas mokiniui, negalinčiam mokytis klasėje dėl izoliacijos, tęsiamas

organizuojant jį hibridiniu, mišriu arba nuotoliniu būdais, išskyrus, kai mokinys serga. Mokiniui

sergant ugdymo procesas jam neorganizuojamas. Hibridinis mokymo būdas yra organizuojamas tada,

kai mokykla (klasė) turi tam tinkamą įrangą ir izoliacijoje yra keletas klasės mokinių (ne visa klasė).

Esant izoliacijoje nedideliam mokinių skaičiui, taip pat galima organizuoti mokymą mišriu būdu,

numatant vaizdo konsultacijas mokiniams ir skiriant savarankiškas užduotis. Patarimus, kaip taikyti

hibridinį ir mišrų ugdymo būdą, galima rasti Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo (si) vadove:

https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/Nuotolinis/nuotolinio_vadovas/Hibridinis%20moky

mas.pdf.

Jei izoliacijoje yra visa mokinių klasė, mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Šie

mokymo proceso organizavimo būdai gali būti taikomi ir mokiniams, sergantiems COVID-19

besimptomiškai, jeigu mokinio tėvai (globėjai ir rūpintojai) tam neprieštarauja.

Organizuojant nuotolinį mokymą vadovaujamasi 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų
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ugdymo planų patvirtinimo“ (toliau – BUP), 7 priedu „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų

mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas

negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu“ (toliau – Priedas). 

Atkreipiame dėmesį, kad, izoliacijoje esantiems mokiniams organizuojant nuotolinį

mokymąsi, turėtų būti laikomasi Priedo 4.5 papunktyje numatytų reikalavimų: ne mažiau kaip 80

proc. ugdymui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) turi būti skiriama sinchroniniam ugdymui

(vaizdo pamokoms, konsultacijoms ir pan.) ir ne daugiau kaip 20 proc. – asinchroniniam ugdymui

(savarankiškam mokinių mokymuisi).

Kai izoliacijoje yra tik vienas klasės mokinys, ugdymas (mokymas ir konsultacijos) jam gali

būti organizuojamas hibridiniu, mišriu arba nuotoliniu būdu pavienio mokymosi forma. Mokiniui,

kuris mokosi pavienio mokymosi forma, konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir / ar grupinės,

skiriama iki 15 procentų Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte nustatyto metinių arba savaitinių

pamokų skaičiaus. Izoliacijoje esant keletui klasės mokinių iš paralelių ar iš gretimų (pvz., 3–4, 7–8

kl.) klasių gali būti sudaryta laikinoji grupė šių mokinių nuotoliniam mokymui ir konsultacijoms, kol

jie yra izoliacijoje. Sudarius laikinąją grupę iš izoliacijoje esančių mokinių, jie priskiriami vienai iš

klasių, mokiniams sudaromas laikinas pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis.

Sprendimus dėl tinkamiausio ugdymo proceso organizavimo priima mokyklos vadovas,

atsižvelgdamas į mokykloje turimą įrangą bei epidemiologinę situaciją. Konsultacijas dėl ugdymo

organizavimo teikia Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus

patarėja Audronė Šuminienė.

Jei ugdymas mokykloje organizuojamas kasdieniu būdu, o mokinys nedalyvauja pamokose

be pateisinamos priežasties, mokykla neprivalo organizuoti ugdymo / konsultacijų nelankantiesiems.

Labai svarbu išsiaiškinti, kodėl mokinys nelanko mokyklos, ir esant piktnaudžiavimo atvejams imtis

atitinkamų veiksmų. Primename, kad mokyklos gali vadovautis Problemų, kylančių mokiniams dėl

nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmu (nuoroda:

https://pagalbamokytis.lt/algoritmas/), su kuriuo savivaldybės ir mokyklos buvo supažindintos

pavasarį.

Ministerija, stebėdama besikeičiančią situaciją dėl mokinių izoliacijos ir matydama, kad vis

daugiau mokinių reikalingas nuotolinis mokymas, parengė Konsultacijų mokiniams, kurie patiria

mokymosi sunkumus, tvarkos aprašo projektą, kuriame numatyta, kad mokykla, gavusi lėšas

konsultacijoms, galės jas naudoti ir tais atvejais, kai mokytojas turės dirbti nuotoliniu (hibridiniu)

būdu mokinių izoliacijos atvejais ir dėl šios priežasties padidės jo darbo krūvis. Susitarti, kaip bus

apmokama už šį darbą, turės savivaldybė arba kiekviena mokykla individualiai. Lėšos konsultacijoms

savivaldybes ir valstybines mokyklas pasieks spalio mėnesio pradžioje, kai Mokinių registro

duomenys bus patvirtinti. Savivaldybėms papildomų sutarčių dėl lėšų pasirašyti nereikės. Iškilus

klausimams dėl Konsultacijų mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumus tvarkos aprašo, galima

susisiekti su Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausiąja

specialiste Sandra Valavičiūte el. paštu Sandra.Valaviciute@smm.lt ar tel. 8 (5)  219 1257.

Mokykloje vyresniems nei pradinio ugdymo programos mokiniams veido kaukes dėvėti

būtina. Mokinių apsaugos priemonėmis rūpinasi tėvai (globėjai, rūpintojai). Esant situacijoms, kai

dėl objektyvių aplinkybių (pvz., mokiniai, gyvenantys socialiai jautriose šeimose) tėvai (globėjai,

rūpintojai) negali aprūpinti savo vaikų apsaugos priemonėmis, prašome savivaldybių svarstyti dėl

paramos mokykloms, kad jos aprūpintų mokinį (-us) asmens saugos priemonėmis, ir valstybinių

mokyklų  –  aprūpinti mokinius saugos priemonėmis.

Išaugus lėšų poreikiui pandemijai valdyti, būtina sutelkti ir kuo tikslingiau bei veiksmingiau

panaudoti ribotus valstybės finansinius išteklius, sutaupytas lėšas pirmiausia nukreipiant pandemijos

iššūkiams įveikti. Prašome įsivertinti ir hibridinės įrangos poreikį bei įsigyti reikalingas priemones.

Siekdami išsiaiškinti visas su pandemija susijusių išlaidų finansavimo galimybes, maloniai

prašome iki 2021 m. spalio 8 d. pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie

galimybes skirti lėšų esant poreikiui mokytojams papildomai apmokėti už padidintą darbo krūvį dėl

COVID-19 situacijos rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Prašome nurodyti bendrą šiam tikslui planuojamą

https://pagalbamokytis.lt/algoritmas/
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skirti lėšų sumą, iš jų – mokymo lėšų sumą ir savivaldybės biudžeto lėšų sumą. Informaciją prašome

pateikti raštu ir el. paštu Gintautas.Meilunas@smm.lt.

Dėkojame už susitelkimą bendram labui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė

Sandra Valavičiūtė, tel. (8 5)  219 1257, el. p. Sandra.Valaviciute@smm.lt
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