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SIAULIv MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ISAKYMAS
、
DEL SIAULIu MIESTO SAVIVALDYBES ADⅣ IINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2020 MoSPAL10 30 D.ISAKYMO NRoA‑1498
PAKEITIMO
"DEL UGDYM0 0RGANIZAVIMO
2020m.gruod乏 lo d. Nr.A¨
Siauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatym0 18 straipsnio l dalimi,

Lietuvos RespublikOs VyriausybOs 2020 m.gruodを 107d.nutarimu N■ 1364,,DOI Lietuvos
Respublikos v「 iauSybё s 2020 m.lapkriこ lo 4 d.nutarimo N■ 1226,,DOl karantino Lietuvos
Respublikos teritorttoie paskelbimò̀pakeitim♂
pakeiこ i u SiauliЧ miesto sa宙 valdybё s administracttOS direktoriaus 2020 m.spalio 30 d.
:

lSakymQ NL A‑1498,,Dё l ugdymo organiza宙 mO

:

1.Pakeiこ iu l.l papunktl ir iζ dё Stau ji taip:

"1.1. ikilnokyklinl, priegmokyklint ir pradint ugdyl■

lQ vykdyti kasdienio ugdymO

Organizavilno fonna, uZtikrinant valstybё s lygiO ekstremaliosios situaciios operaciill vadOV0
nustatytas asmenll sratlt■ Valdymo,saugaus atstumo laikymosi ir kitas bitinas visuomenё s sveikatos
saugOs,higienos,asmen■ apripinimo bitinosiomis asmё ninё mis apsaugos priemonё mis sは ygas.
Ikimokyklinio,prieζ mokyklinio ugdymo prOgramose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams,
gali血 ybi■ dirbti nuotoliniu bidu; .
,
2.Pakeiこ iu l.2 papunkti ir iζ dOStau ji taip:

kurill tё vai(ltOViai,globttai)neturi

ndinio ugd〕mo ir vidurinio ugdymo programas vykdyti
"1.2.ugdyma mokyk10Se pagal pag五
nuotoliniu bこ du,igskyrus specialiosiose mokyklose ir bendroiO ugdymO mokyklu Specialiosiose
klaSё se
し

ugdomus mokinius Pagal pagrindinio ugdymo(pagrindinio ugdpo ind市

vidurinlo

ugdymo

(socialinill

iglldtti■ l

ugdymo) prOgramas,

utttikrinant

idualizuoto,

valstybOs

lygiO

ekstremalioslos situaciios Operaclill Vadovo nustatytas asmenu SrautЧ Valdymo, saugaus atstumo
laikyTnosi ir kitas blltinas visuomenOs sveikatos saugOs,higienos,asmenll aprupinilno bLltin6siomis
asmeninOmisゃ saugOS priemonё mis sは ygas.
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l.4 papunkti ir igdOstau ji taip:

:,,1.4.neformalllil vaikЧ ζ
宙edmQ vykdyti nuotoliniu bidu arba stabdytr.

3.Pakeiこ iu l.5 papunkti ir iこ dOStau Jl talp:

VietimQ ir neformal崎 l prOfesinl mOkyma Vykdyti nuotoliniu
,,1.5.neforlnaltti suaugusilliЧ ζ
bidu arba stabdyti iζ skyrus aviaciios, jirininkll bei transporto priemonill vairavilno praktinius

mokymus,taip pat uttsienio kalbos mokttimO lygio vertinimo egzaminus(lskaitas)asmenims,
StOiantiems t uttSienlo aukζ tQsiaS mokyklas,kai dalyvauia ne daugiau kaip 5 asmenys ir utttikrinamos
valstybё s lygiO ekstremaliosios situaciios operaciill vadOVO nustatytos asmenll srautll valdymo,

saugaus atstumo laikymosi ir kitos bitinos visuomenOs sveikatos saugos, higienos, asmenll
apripinimo bitinosiomis astteninOmis apsau80S priemonOmis sは
4.Paplldau l.10 papunkこ iu ir igdё stau]l talp:

ygos;̀̀.
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,,1.10. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programE, atostogos skelbiamos
nuo 2020 m. gruodZio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d."
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