
Mieli Tėveliai, Mokiniai ir Mokytojai, 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ( https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a5c8896143c11eb9604df942ee8e443?positionInSearchResults=0&search

ModelUUID=f23c91e5-bb9a-48d7-868e-e5bfb2f37938 ) informuojame, kad Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 

veikla lapkričio 3 – lapkričio 6 dienomis bus organizuojama taip:  

 pradinis ugdymas bus organizuojamas tradiciniu (kontaktiniu) būdu. Visos dienos grupių veikla taip pat 

bus vykdoma kontaktiniu būdu. Gimnazijoje veikiantys būreliai 1−4 klasių mokiniams (jei jie susiję su 

ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo 

priemonių gali būti organizuojami. 

 5-8, I-IV klasių mokiniams ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu pagal įprastą gimnazijos pamokų 

tvarkaraštį (užduočių pateikimui, bendravimui ir bendradarbiavimui kaip visada bus naudojamas e. 

dienynas Tamo, o vaizdo pamokoms - Zoom platforma. Taip pat mokytojai gali naudoti ir kitas 

papildomas platformas bei programas, apie kurias informuos tėvus/globėjus ir mokinius). 

 Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. Gali veikti tik 

tie būreliai, kuriuos lanko tik tos pačios klasės mokiniai. 

Klausimai/atsakymai iš ŠMSM puslapio 

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-atsako-i-dazniausius-klausimus-del-

svietimo-istaigu-darbo-nuo-pirmadienio  

 Nuo kada iki kada neformalusis švietimas vyks nuotoliniu būdu? 

Nuo spalio 26 iki lapkričio 6 d. neformalusis švietimas vyks nuotoliniu būdu. Jei to daryti neįmanoma dėl 

veiklos specifikos, pvz., treniruotės baseine, tai neformaliojo švietimo veikla tuo laikotarpiu stabdoma. Nuo 

lapkričio 9 d. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vėl galės būti teikiamas 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. 

 Ar pradinėje mokykloje galės vykti pailgintos dienos grupės? 

Taip, jos galės vykti. 

 Ar švietimo pagalba dvi savaites bus teikiama tik nuotoliniu? 

Nebūtinai, tai yra rekomendacija, todėl gali būti teikiama ir įprastu būdu. 

 Jeigu savivaldybėje bus paskelbtas karantinas, ar pradinukai irgi mokysis nuotoliniu? 
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Pradinukų ugdymas organizuojamas įprastu kontaktiniu būdu ir vadinamojoje raudonojoje zonoje, 

nebent savivaldybė bus nusprendusi kitaip.  

 Kokie sprendimai numatomi nuo lapkričio 9 dienos? 

Planuojama, kad nuo lapkričio 9 d. priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų  švietimas 

vykdomi, švietimo pagalba teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų įprastu 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. 

 


