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LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS 
 

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO 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 

TVARKOS APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 6 priedu ir 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo 

metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 7 priedu. 

 

 

II. PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU 

 
 

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 gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, 

vyksta remonto darbai ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, 

arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo 

būdas). 
 

2. Ekstremali temperatūra – gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 
 

2.1. minus 20 °C ar žemesnė, – 5 klasių mokiniams; 
 

2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 
 

2.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 



2 

 

 

 

3. Gimnazijos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti 

sprendimus:  
 

3.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  
 

3.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 
 

3.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 
 

3.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 
 

3.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  
 

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių gimnazijos 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 gimnazijos direktoriaus sprendimu gali būti laikinai 

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

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Lazdijų r. savivaldybės Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriumi. 
 

3.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo 

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Gimnazijos 

direktorius sprendimą ugdymo procesą 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 Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 
 

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar gimnazijos direktoriaus sprendimu ugdymo procesą 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu gimnazija: 

4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, atsižvelgdama 

į gimnazijos 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“; 
 



3 

 

 

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

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis gimnazijoje, 

jeigu nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo 

procesą organizuoti gimnazijoje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas 

saugias patalpas;  
 

4.4. gimnazijos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai pamokų metų stebi mokinių 

savijautą, emocinę būseną, dalyvavimą/nedalyvavimą pamokose, aiškinasi priežastis. Taip pat 

aptaria specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) specifiką, mokytojų padėjėjų ir 

kitos švietimo pagalbos teikimą nuotoliniu, esant reikalui, saugiu kontaktiniu būdu; 
 

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko per savaitę skiria sinchroniniam (mokytojas dirba vienu metu su mokiniais) 

ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam (mokytojas ir mokiniai dirba skirtingu 

laiku) ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 1,5 val.; 
 

4.6. pagal galimybes pritaiko pamokų tvarkaraštį ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės savaitės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui skiriamas pamokas.  Tarp pamokų vyksta 10 minučių pertraukos, po 4 pamokų – pusės 

valandos pietų pertrauka;  
 

4.7. mokytojai pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, 

atsižvelgdami į mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus, su mokiniais 

susitaria, kad  informacija apie pamoką ir užduotys per elektroninį dienyną skiriamos iš anksto, 

likus ne daugiau kaip dienai iki pamokos.  

4.8. pradinių klasių mokytojai, mokiniai ir mokinių tėvai susitaria, kad ugdymui(si) reikalinga 

medžiaga ar informacija, mokymosi užduotys skiriamos per elektroninį dienyną. Yra numatytas 

konsultacijų laikas, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų. 

Kiekvienos dienos pradžioje pradinių klasių mokiniai supažindinami, kiek turės skirti laiko 

užduotims atlikti. Mokymosi krūvis reguliuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualias 

galimybes. 

4.9. mokytojai  susitaria dėl tarpdalykinio bendradarbiavimo, ugdymo turinio integracijos, kad 

asinchroniniu būdu vykdomas ugdymo procesas būtų įvairus ir prasmingas: tikslingas tiesioginio 

transliavimo internetu ar televizijoje pamokų stebėjimas, filmuotų užduočių atlikimas, užduočių 

atlikimas elektroninėse platformose, knygų skaitymas, užduočių atlikimas iš vadovėlių ir t. t., 

atsižvelgiant į mokinių galimybes ir amžiaus ypatumus; 
 

4.10. mokytojai su mokiniais individualiai susitaria dėl mokymosi pagalbos teikimo būdų ir 

savalaikiškumo. Mokytojai tarpusavyje derina toje pačioje klasėje skiriamų atlikti namuose 



4 

 

 

užduočių apimtis, mokymosi krūvių stebėseną ir jų koregavimą, grįžtamosios informacijos teikimą. 

Klasių auklėtojai stebi mokinių darbotvarkę, atsižvelgdami į mokinių amžių; 
 

4.11. informaciją apie mokinių ugdymąsi jų tėvams (globėjams, rūpintojams) per elektroninį 

dienyną ar telefonu teikia klasių auklėtojai, mokytojai, esant reikalui švietimo pagalbos specialistai, 

gimnazijos administracija;  
 

4.12. gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui teikia bendrąją informaciją apie ugdymo 

proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuoja kitais aktualiais švietimo 

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

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

gimnazijos tinklalapyje;  
 

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

ugdymo proceso organizavimo. 
 

__________________________ 
 

 


