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Kaunas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 21 d. nutarimu                  

Nr. 250 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 229 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.. lapkričio 4 d. Nutarimo Nr. 1226 „Dėl Karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. 

sprendimu Nr. V-890 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl 

pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo 

įstaigose“ pakeitimu ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 2021 m. balandžio 23 d. raštu Nr. 

(33.200.E) -1178 „Dėl ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo nuo balandžio 26 d.“, 

N u r o d a u , kad: 

1.  Kauno Simono Daukanto progimnazijoje ugdymas pagal pradinio ugdymo programą 

vykdomas nuotoliniu būdu arba mišriu būdu, periodiškai atliekant pagal pradinio ugdymo programą 

ugdomų mokinių ir įstaigoje kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 

ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir 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. 

2. 1-4 klasių mokiniams, kurių tėvai sutiko, kad vaikai būtų testuojami kaupinių metodu, 

ugdymo procesas organizuojamas tiesioginio kontakto būdu- vaikai eina į mokyklą, mokosi kasdieniu 

būdu pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį, atsisakiusieji testuotis mokosi nuotoliniu būdu. Grįžus į 

kontaktinį ugdymą mokinių ir mokyklos darbuotojų tyrimas kaupinių metodu vykdomas kas 4–7 

dienas. Tyrimas atliekamas mokykloje. 

3. Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, įpareigoju 1-4 kl. vadovus vadovautis direktorės 

2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1-192 „Kauno Simono Daukanto progimnazijos ugdymo 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas“, 2021m. kovo 15 d. įsakymu Nr.V1-35 „Dėl Kauno 

Simono Daukanto progimnazijos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo 15 punkto“, 

mokinių maitinimo grafiku, patvirtintu Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2020 m. 

rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V1-195. 

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki atskiro nutarimo. 

 

 

Direktorė                     Jekaterina Juknevičienė 


