
LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021-2022 MOKSLO METŲ
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS PAPILDYTO UGDYMO PLANO PAKEITIMO

2021 m. rugsėjo     d. Nr.VYTV1- 
Lazdijai

Vadovaudamasi  Lazdijų  mokyklos-darželio  „Vyturėlis“  nuostatų,  patvirtintų  Lazdijų

rajono  savivaldybės  tarybos  2020  m.  rugpjūčio  28  d.  sprendimu  Nr.  5TS-461  „Dėl  Lazdijų

mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“ nuostatų patvirtinimo“ 30.3 papunkčiu,

p a k e i č i u  Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 2021-2022 mokslo metų pradinio

ugdymo programos ugdymo planą, patvirtintą Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus

2021 m.  rugpjūčio  31  d.  įsakymu Nr.  VYTV1-77 „Dėl  Lazdijų  mokyklos-darželio “Vyturėlis”

2021-2022 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano patvirtinimo„  papildant  18

priedu „Pradinio 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“ (pridedama).

Direktorė Asta Labalaukienė
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18 priedas

PRADINIO 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

1.  Karantino,  ekstremalios  situacijos,  ekstremalaus  įvykio  ar  įvykio  (ekstremali

temperatūra,  gaisras,  potvynis,  pūga  ir  kt.),  keliančio  pavojų  mokinių  sveikatai  ir  gyvybei,

laikotarpiu  (toliau  –  ypatingos  aplinkybės)  ar  esant  aplinkybėms mokykloje,  dėl  kurių  ugdymo

procesas  negali  būti  organizuojamas  kasdieniu  mokymo  proceso  organizavimo  būdu  (vyksta

remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas, mokyklos direktoriaus įsakymu, suderinus su

savininko  teises  ir  pareigas  įgyvendinančia  institucija,  gali  būti  koreguojamas  arba  laikinai

stabdomas,  arba  organizuojamas  nuotoliniu  mokymo  proceso  organizavimo  būdu  (toliau  –

nuotolinis mokymo būdas).

2. Ekstremali temperatūra mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:

2.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1-4 klasių mokiniams;

2.2. 30 °C ar aukštesnė – 1-4 klasių mokiniams.

3. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms  ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu priima ugdymo

organizavimo sprendimus:

3.1. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;

3.2. laikinai stabdo ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus

elektros  tinklų  tiekimui  ir  kt.,  ugdymo procesas  mokyklos  vadovo sprendimu gali  būti  laikinai

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos vadovas

sprendimą  dėl  ugdymo  proceso  stabdymo  derina  su  savivaldybės  vykdomąja  institucija  ar  jos

įgaliotu asmeniu;

3.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoja nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės

tęsti  ugdymo  proceso  ar  jo  dalies  grupinio  mokymosi  forma  kasdieniu  mokymo  proceso

organizavimo būdu. Mokyklos vadovas sprendimą ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu

mokymo būdu prima  Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo

studijų  programas)  formų  ir  mokymo  organizavimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos

Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2012  m.  birželio  28  d.  įsakymu  Nr.  V-1049  „Dėl
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Mokymosi  pagal  formaliojo  švietimo  programas  (išskyrus  aukštojo  mokslo  studijų  programas)

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo dalį

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, mokykla:

4.1.  priima  sprendimus  ugdymo  procesui  nuotoliniu  mokymo  būdu  organizuoti,

atsižvelgdama  į  mokyklos  ugdymo  plane  numatytas  gaires  nuotoliniam  mokymo  procesui

organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;

4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu

Nr.  V-1006  „Dėl  Mokymo  nuotoliniu  ugdymo  proceso  organizavimo  būdu  kriterijų  aprašo

patvirtinimo“;

4.3. įvertina,  ar visi mokiniai  gali  dalyvauti  ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu.

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis,  taip pat mokiniams, turintiems  vidutinių,

didelių  ar  labai  didelių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  (išskyrus  atsirandančius  dėl  išskirtinių

gabumų), užtikrinamos sąlygos mokytis mokykloje, jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų

pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai.  Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti  mokykloje,

ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas; 

4.4.  susitaria  dėl  mokinių  emocinės  sveikatos  stebėjimo,  taip  pat  mokinių,  turinčių

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;

4.5.  įgyvendindama ugdymo programas,  ne mažiau  kaip 80 procentų ugdymo procesui

numatyto laiko (per savaitę ir  (ar) mėnesį)  skiria sinchroniniam ugdymui ir  ne daugiau kaip 20

procentų – asinchroniniam ugdymui; 

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui

skiriamas pamokas;

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;

4.8.  susitaria  dėl  mokymosi  pagalbos  mokiniui  teikimo  būdų  ir  savalaikiškumo,  dėl

užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių

stebėsenos  ir  jų  koregavimo,  grįžtamosios  informacijos  teikimo,  dėl  mokinio  darbotvarkės

nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių;

4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus; 

4.10.  paskiria  asmenį  (-is),  kuris  (-ie)  teiks  bendrąją  informaciją  apie  ugdymo proceso

organizavimo  tvarką,  švietimo  pagalbos  teikimą,  komunikuos  kitais  aktualiais  švietimo

bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo

 Elektroninio dokumento nuorašas
2021-09-20 Nr. VYTV1-99



3

procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama

mokyklos tinklalapyje;

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto

ugdymo proceso organizavimo;

4.12. numato, kaip, esant poreikiui, dalį – ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo

būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.

PRITARTA
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės
2021 m. birželio 14 d. posėdyje
(protokolo Nr. 3)

 Elektroninio dokumento nuorašas
2021-09-20 Nr. VYTV1-99



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Lazdijų mokykla-darželis "Vyturėlis", 67105 Lazdijai,
Senamiesčio g. 8, 67105  Lazdijai, Lietuva (2021-09-
20 9:38:10 AM)

Dokumento pavadinimas (antraštė)
Dėl Lazdijų mokyklos-darželio "Vyturėlis" 2021-2022
mokslo metų pradinio ugdymo programos papildyto
ugdymo plano pakeitimo

Dokumento rūšys -

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-09-20 Nr. VYTV1-99

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Asta Labalaukienė, Direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-20 09:11:19 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-09-20 09:11:52 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-22 10:08:00 AM–2024-01-21 11:59:59 PM

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-20 09:11:56 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-18 10:30:56 AM–2022-01-17 10:30:56 AM

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.6.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2021-
09-20 9:38:10 AM)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas

2021-09-20 9:38:10 AM atspausdino Asta
Labalaukienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

 Elektroninio dokumento nuorašas
2021-09-20 Nr. VYTV1-99


