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Švietimo, mokslo ir sporto ministerija džiaugiasi, kad bendromis pastangomis pamažu

galime grįžti į įprastą ugdymo procesą su pradinių klasių mokiniais. Lietuvos Respublikos

Vyriausybei 2021 m. kovo 17 d. priėmus nutarimą Nr. 157 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje

paskelbimo“ pakeitimo” (toliau – Vyriausybės nutarimas), ugdymas pagal pradinio ugdymo

programą vykdomas mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų

vadovo (toliau – operacijų vadovas) nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi

ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis

asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

Dėl mišraus ugdymo organizavimo. Paaiškiname, kad mišrus mokymosi būdas Nuotolinio

mokymo vadove apibrėžiamas kaip mokymosi būdas, kuomet nuosekliai derinami kasdienis ir

nuotolinis mokymosi būdai, t. y., dalis mokymosi vyksta nuotoliniu būdu, o dalis – atvykus į mokymo

įstaigą. Primename, kad mišraus būdo galimi modeliai pateikti nuotolinio mokymo vadove (nuoroda:

https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/Nuotolinio%20mokymo%20Vadovas_3.pdf).

Mokykloms siūlomuose ugdymo organizavimo modeliuose numatomas mišrus mokymo

būdas, tačiau skiriasi kasdienio ir nuotolinio mokymo būdo taikymo apimtis ir variantai. Pavyzdžiui,

mokiniai mokosi medžiagą savarankiškai, o atsiskaitomuosius darbus atlieka ir atsiskaito už juos

mokykloje; arba mokiniai mokosi kontaktiniu būdu mokykloje, tačiau pamokos, kurios pagal

ugdymo planą yra sudarytos iš kelių mokomųjų klasių, pvz. tikybos pamokose dalyvauja 2A, 2B ir

2C klasės mokiniai, vyksta nuotoliniu būdu, siekiant saugumo mokiniams dėl COVID-19

epidemijos. Dalis klasių mokosi kasdieniu kontaktiniu būdu, dalis nuotoliniu, nustatyta tvarka

keičiasi ir panašiai.

Įvertinus savivaldybės ir mokyklos epidemiologinę situaciją, vakcinavimo apimtis,

bendruomenės lūkesčius įstaigų vadovai, derindami su steigėju sprendžia dėl kasdienio ir nuotolinio

ugdymo apimčių, vertindami operacijų vadovo sprendimu nustatytas būtinąsias sąlygas. Taikomi

mokymosi mažesnėse grupėse, nuotolinio mokymosi ir mokymosi savarankiškai principai.

https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/Nuotolinio%20mokymo%20Vadovas_3.pdf
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Mišrus mokymosi būdas nesudaro prielaidų tėvams neleisti mokinių į kontaktinį ugdymą, o

mokyklai mažinti pamokų skaičiaus ar galimybių mokiniams visose pamokose dalyvauti. Mokykla

turi nusistatyti taisykles, tvarką kaip bus derinamas kasdieninis ir nuotolinis mokymas,

atsižvelgdama į savo mokyklos bendruomenės narių sergamumo situaciją ir kitas aplinkybes,

keliančias mokiniams pavojų gyvybei ir sveikatai bei technologinius sprendimus mokykloje.

Nuo š. m. kovo 22 d. mokyklose galima organizuoti ugdymą ir hibridiniu mokymo būdu.

Hibridinis mokymas vyksta tada, kai dalis mokinių mokosi klasėje, o kita dalis dalyvauja pamokoje

nuotoliniu būdu tuo pačiu metu. 

Dėl pailgintų dienos grupių. Operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-

2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (aktuali redakcija 2021 m. kovo 22 d.)

1.2.8 papunktyje numatyta, kad pailgintos dienos grupės veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės

(grupės) mokiniai. Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad atvertas kontaktinis

ugdymas šiuo metu negali būti teikiamas pilna apimtimi, t. y., negali būti skirtingų klasių mokinių

maišymosi, todėl galimybės organizuoti pailgintos grupės darbą srautui šiuo metu nėra.

Dėl neformaliojo ugdymo organizavimo mokyklose. Neformalusis vaikų švietimas

pradiniame ugdyme, kuris yra Pradinio ugdymo bendrojo ugdymo plano dalis gali būti

organizuojamas vadovaujantis operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl

pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, kai nesimaišo kitų klasių mokiniai. Jeigu

neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvauja mokiniai iš kelių klasių arba neformaliojo vaikų

švietimo programa nėra ugdymo plano dalis, veikla organizuojama vadovaujantis operacijų vadovo

2021 m. kovo 5 d. sprendimu (aktuali redakcija 2021 m. kovo 22 d.) „Dėl neformaliojo vaikų

švietimo organizavimo būtinų sąlygų”.

Dėl kvietimo testuotis. Atkreipiame dėmesį, kad Vyriausybės nutarimu nuo 2021 m. kovo

22 d. leido grįžti į mokyklas 45 savivaldybių pradinukams, tačiau penkiolikoje jų (kur atvejų skaičius

100 tūkst. gyventojų per dvi savaites didesnis nei 200 atvejų) pradinukai mokysis nuotoliniu būdu

arba grįš į mokyklas, atliekant tyrimą kaupinių metodu. Savivaldybėse, kuriose situacija geresnė,

nebus privalomo tyrimo kaupinų metodu, bet jeigu savivaldybės norės, šį tyrimą galės taikyti.

Kiekvienos savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras priima sprendimus dėl situacijos

savivaldybėje. Švelnesnių sąlygų, nei nustatyta Vyriausybės nutarime šis centras nustatyti negali,

tačiau jeigu sprendimas pagrįstas, gali numatyti griežtesnes priemones.

Ministerija kviečia visas mokyklas svarstyti kvietimą testuotis, kad epidemija neišplistų

mokyklose ir galėtume atverti mokyklas kontaktiniam ugdymui ir kitų klasių mokiniams. Mokyklos

bendruomenei susitarus ir nusprendus dalyvauti tyrime, prašome užpildyti klausimyną

KONTAKTINIS UGDYMAS (registracija), kad informacija pasiektų ir Ministeriją. Detalesnę

informaciją apie kaupinių tyrimo organizavimą mokyklose galite rasti nuorodoje

https://www.vilniussveikiau.lt/informacija-ugdymo-istaigoms/.

Dėl konsultacijų organizavimo. Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr. SR-208 „Dėl Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų,
finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir
valstybinėms mokykloms” patvirtintas Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi
sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašas ir šio įsakymo pagrindu paskirstytos
lėšos mokiniams, skirtos visų klasių mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo
programas papildomoms konsultacijoms. Savivaldybės, atsižvelgdamos į konsultacijų
poreikį mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, galėjo (gali) perskirstyti pagal savo
nustatytus kriterijus mokykloms, kuriose įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas.
Pagal pasirašytas sutartis, šios konsultacijos gali būti vedamos nuo 2021 m. vasario 8 d. iki

2020–2021 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o 12 kl. (IV gimn. kl.) mokiniams – iki brandos

egzaminų sesijos pabaigos nuotoliniu arba kontaktiniu būdu, laikantis Lietuvos Respublikos

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

teritorijoje paskelbimo“ nustatytų nuostatų dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų

organizavimo būdo bei operacijų vadovo nustatytų būtinų saugumo reikalavimų. Pavyzdžiui,

pradinio ugdymo klasių mokiniams, kurie mokosi mokykloje kontaktiniu būdu, galima konsultacijas

organizuoti kontaktiniu būdu, laikantis operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. V-

https://forms.gle/Nhzgt243WtPQKyvg6
https://www.vilniussveikiau.lt/informacija-ugdymo-istaigoms/
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2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (aktuali redakcija 2021 m. kovo 22 d.)

numatytų saugumo reikalavimų. Kontaktinis konsultacijų organizavimo būdas galimas ir

specialiosiose mokyklose bei bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomiems
mokiniams pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo
individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas. Mokiniams, kurie
mokosi nuotoliniu mokymo organizavimo būdu, konsultacijos teikiamos tik nuotoliniu būdu.

Svarbiausia, kad konsultacijos būtų prieinamos tiems vaikams, kuriems poreikis yra didžiausias,

kurie galbūt turėjo nepakankamas galimybes kokybiškai mokytis nuotoliniu būdu, turi daugiau

mokymosi spragų. Mokykla, stebėdama savo mokinius ir jų pasiekimus bei pažangą pati sprendžia,

kuriems mokiniams šios konsultacijos reikalingos.

Ministerija šią savaitę planuoja patvirtinti Mokinių, pasirinkusių laikyti brandos
egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų,
tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašą, kuriame nustatyta, kad skiriamos lėšos
papildomoms konsultacijoms mokiniams, pasirinkusiems laikyti brandos egzaminus 2021
metais (toliau – abiturientai) ir gali būti organizuojamos iki brandos egzaminų sesijos
pabaigos tų mokomųjų dalykų, kurių brandos egzaminus abiturientai laiko. Tiesioginės
konsultacijos suprantamos kaip konsultacijos, kurios vykdomos kontaktiniu metu mokykloje
ar nuotolinės konsultacijos teikiamos sinchroniniu būdu. Šios lėšos negali būti
perskirstomos kitų klasių mokinių konsultacijoms organizuoti. Sutartys su savivaldybėmis
dėl šių lėšų panaudojimo bus sudarytos artimiausiu metu. Siūlytume konsultacijas
organizuoti pasibaigus 2020–2021 mokslo metų ugdymo procesui visiems abiturientams,
kurie pasirinko laikyti brandos egzaminus.

Abiturientams konsultacijos organizuojamos nuotoliniu būdu arba vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.2 papunkčiu – kontaktiniu būdu. Jeigu
pasirenkama organizuoti konsultacijas kontaktiniu būdu, mokykla privalo laikytis 2021 m.
kovo 19 d. operacijų vadovo sprendimu Nr. V-585 „Dėl konsultacijų baigiamųjų klasių
mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų būtinų saugumo reikalavimų:

1. užtikrinti, kad mokiniai ir mokytojai dėvėtų kaukes;
2. konsultacijose dalyvautų ne daugiau kaip 5 mokiniai;
3. tarp konsultacijose dalyvaujančių mokinių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2

metrų atstumas;
4. konsultacijos būtų organizuojamos taip, kad būtų išvengta skirtingose

konsultacijų grupėse esančių mokinių kontakto;
5. mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina

konsultacijų organizavimas, ar kitais pašaliniais asmenimis.
Papildomos mokymosi priemonės. Įgyvendinant Plano priemones Ministerija

nupirko virš 9 tūkst. nešiojamų kompiuterių savivaldybių mokykloms. Kompiuterių paskirstymas

savivaldybėms paskaičiuotas įvertinus kompiuterių kainas ir pagal Ministerijos Švietimo kokybės ir

regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus 2020 m. lapkričio –

gruodžio mėn. vykdytą mokyklų apklausą „Ugdymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklose

po karantino paskelbimo“, kur mokyklos nurodė kiek jiems trūksta kompiuterinės įrangos. Detalesnė

informacija bus pateikta savivaldybėms pasirašant perdavimo aktus su Nacionaline švietimo

agentūra. Kompiuteriai savivaldybes turėtų pasiekti iki 2021 m. gegužės 25 d.

Dėl vasaros stovyklų. Įgyvendinant Plano priemones jau artimiausiu metu bus paskelbtas

konkursas dėl vasaros stovyklų, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti organizavimo.

Planuojama, kad savivaldybių mokyklų Vaiko gerovės komisijos galės siūlyti 5–8 klasių mokinius,

kurie atitiks konkurso sąlygose nustatytus kriterijus ir jie galės dalyvauti ne trumpesnėse kaip 7 dienų

vasaros stovyklose. 

Dėl mokinių vežimo. Ministerija, siekdama padėti mokiniams, kurie patiria mokymosi

sunkumus ir dėl šių priežasčių nuotoliniu būdu mokosi iš vaikų dienos centrų, prašo savivaldybių

administracijų priimti sprendimus dėl šių mokinių galimo vežimo mokykliniais autobusais nuo

gyvenamosios vietos iki į / iš vaikų dienos centro, kuriame jie mokosi. 
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Dėkojame, kad dalinatės informacija apie Jūsų savivaldybėje organizuojamas konsultacijas,

apie gerąsias patirtis ir inovatyvias ugdymo idėjas, kurias viešiname https://pagalbamokytis.lt

tinklalapyje. Tikimės, kad jau startavusi savanorių pagalbos iniciatyva padės ne tik 39

užsiregistravusioms mokykloms, tačiau ja pasinaudos ir daugiau mokyklų, kad užtikrintume kuo

geresnes ir saugesnes sąlygas mokiniams.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už sutelktą darbą ir bendradarbiavimą siekiant užtikrinti

tinkamiausias sąlygas mokiniams ugdytis ir patirti mokymosi sėkmę.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris                                                      Julius Lukošius

https://pagalbamokytis.lt
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Sandra Valavičiūtė, tel. 8 5 2191257, el. p. Sandra.Valaviciute@smm.lt
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