
SKUODO BARTUVOS PROGIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS 

JSAKYMAS 
DEL UGDYMO ORGANIZAVIMO 1-4 KLASITJ MOKINIAMS NUO 2021 M. GEGUZES 17 

DIENOS 

2021 m. geguzes 14 d. Nr. M1-18 
Skuodas 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybes lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybes operacij-q vadovo 2021 m. geguzes 4 d. spendimu nr. V-1021 
,Del pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontroltr greitaisiais antigeno testais ugdymo 
istaigose" bei Skuodo rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2021 m. geguzes 12 d. 
isakymu nr. A1-304 ,Del pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontroltr greitaisiais 
antigeno testais Skuodo rajono savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklose": 

Nuro da u: 
1. Skuodo Bartuvos progimnazijoje ugdym(}. pagal pradinio ugdymo program(}. nuo 

2021 m. geguzes 17 d. vykdyti nuotoliniu, kontaktiniu arba misriu budu, periodiskai atliekant 
mokini-q savanorisk(}. tyrim(}. savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais. 

2. Mokini-q ugdym(}. 1-4 klasese organizuoti kontaktiniu arba misriu budu, kai 
vykdomas savikontroles tyrimas ir kai tyrime sutinka dalyvauti 60 procent-q ir daugiau atskir-q klasi-q 
mokini-q: 

2.1. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, )c, 4a, 4b klasese ir Skuodo Bartuvos progimnazijos 
Lenkim-q Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus jungtineje 1-3 klaseje. 

2.2. Si-q klasi-q mokiniai, nesutiktr dalyvauti savikontroles tyrime, ugdomi nuotoliniu 
budu. 

3. Mokini-q ugdym(}. 1-4 klasese organizuoti nuotoliniu budu, kai vykdomame 
savikontroles tyrime sutinka dalyvauti maziau kaip 60 procent-q atskir-q klasi-q mokini-q: 

3.1. 2d, 3a, 4c klasese. 
4. N u rod au 2d, 3a, 4c klasi-q mokytojams Ritai Setkauskienei, Vilmai Timbarienei 

ir Ingridai StankeviCienei nuo 2021 m. geguzes 17 dienos vykdyti darb(}. nuotoliniu budu. 
5. 1-4 klasi-q mokini-q atstovai, sutiktr dalyvauti savikontroles tyrime, paraso sutikimus, 

klasi-q vadovai sutikimus perduoda progimnazijos direktoriui. 
6. Grizus ar ttrsiant ugdymo proces(}., kai mokomasi kontaktiniu budu klasese, mokiniai 

atlieka antigeno test(}. ugdymo istaigoje kas 3-4 dienas. 
7. Antigeno testus neatlikti administracijos direktoriaus isakymo 2.3 punkte nurodytais 

atvejais bei pateikus reikiamus dokumentus. 
8. S k i r i u Skuodo Bartuvos progimnazijos visuomenes sveikatos prieziiiros 

specialisttr Sigit(}. Gedrimientr (jai sutikus) savikontroles tyrimo koordinatoriumi ir organizatoriumi 
Skuodo Bartuvos progimnazijoje. 

9. S k i r i u Skuodo Bartuvos progimnazijos Lenkim-q Simono Daukanto mokyklos
daugiafunkcio centro skyriaus visuomenes sveikatos prieziiiros specialisttr Vilm(}. Donelientr (jai 
sutikus) savikontroles tyrimo koordinatoriumi ir organizatoriumi Skuodo Bartuvos progimnazijos 
Lenkim-q Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro skyriuje. 



10. S k i r i u 1-4 klasil.J, kuriq mokiniai dalyvauja savikontroles tyrime, mokytojas 
(klasiq vadoves) atsakingas uz savikontroles tyrimo organizavim'). ir vykdym'). klasese reikiamq 
dokumentq uzpildym(j. (1 priedas, pridedama). . 

11. Vykdyti kitus Skuodo rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakyme 4.5, 
4.6, 4.7 punktuose surasytus nurodymus. 

Progimnazijos direktorius Virginijus Joksas 


