
SVARBI INFORMACIJA MOKYTOJAMS

Švietimo įstaigų veikla

Pedagogų ir kito personalo darbas

Apmokėjimas už darbą

Nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. neorganizuojamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, 

profesinis mokymas – šiuo metu skelbiamos mokinių pavasario atostogos, darželiai stabdo veiklą. 

Nuo kovo 16 d. galima organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), 

formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, teikti švietimo pagalbą tiek, kiek tai 

įmanoma nuotoliniu mokymo būdu. 

Įstaigų vadovai, jei tik įmanoma, turi sudaryti sąlygas dirbti nuotoliniu būdu. Kitu atveju darbuotojams privalo 

būti sudarytos saugios sąlygos dirbti, laikomasi sanitarijos ir higienos reikalavimų, sumažintas iki būtino vienu 

metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičius ir pan.  

Pedagoginiai darbuotojai turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo 

programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti 

pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo 

organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų.  

Švietimo įstaigų darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu mokamas darbo 

sutartyje nustatytas darbo užmokestis. 

Šiuo laikotarpiu darbuotojas gali naudotis savo kasmetinėmis apmokamomis ar neapmokamomis atostogomis, 

tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas tai darytų. 

Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.  
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Pasirengimas nuotoliniam mokymui

Atšaukiami dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. 

Vėlinamas abitūros egzaminų bei įskaitų laikymo laikas.  

Laikas, iki kada mokykla surengia lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą abiturientams, pailgėja iki gegužės 4 d.  

Brandos darbas, taip pat mokykliniai technologijų, menų brandos egzaminai galės būti surengti iki balandžio 28 d.  

Mokyklų steigėjai ir vadovai įpareigoti iki kovo 27 d. pasirengti ugdymui nuotoliniu būdu, kuris būtų taikomas 

nuo kovo 30 d., jei karantinas tęstųsi. 

Rengiantis mokyti nuotoliniu būdu kviečiame peržiūrėti ugdymo turinio išteklius, esančius Nacionalinės švietimo 

agentūros tinklalapyje: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis; https://www.emokykla.lt; https://sodas.ugdome.lt; 

http://mokytojotv.blogspot.com. 

Esant poreikiui teikti švietimo pagalbą vaikams, galima suderinti su tėvais, kad pasitelkdamas įstaigai ir tėvams 

prieinamas vaizdo programas logopedas teiktų individualias konsultacijas vaikui.  

ŠMSM kartu su socialiniais partneriais parengė rekomendacijas apie nuotolinį mokymą ir elektroninius šaltinius, 

kuriais gali naudotis mokiniai ir mokytojai. Rekomendacijas rasite čia: https://www.smm.lt/uploads/documents/

ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf. 

Dešimtokų  pasiekimų patikrinimas ir egzaminai

Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso 
sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų 
rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto 
tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.  


