
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau — LRV) 2020 m. lapkričio 4 d. 

nutarimu Nr. 1225 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 

152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. lapkričio 

4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 

informuojame: 

1. Vilniaus chorinio dainavimo mokykla “Liepaitės” ugdymo procesą karantino laikotarpiu (nuo 

2020-11-09 iki 2020-11-29) organizuoja mišriuoju būdu: 

1.1.  individualios dalyko pamokos gali būti vykdomos Mokykloje (būtinas tėvų sutikimas el. 

paštu arba SMS žinute). 

1.2. pagilinto instrumento pamokas galima organizuoti daliniu nuotoliniu būdu – vieną kartą 

per savaitę vyksta mokytojo ir mokinio fizinis kontaktinis užsiėmimas, kita kontaktinė valanda 

dirbama nuotoliniu būdu (būtina suderinti su mokinių tėvais). 

1.3. mokytojai, suderinę individualiai su mokinio tėvais planuojamo darbo grafiką, raštu 

informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui iki š. m. lapkričio 10 d.    

1.4. Mokyklos chorų, merginų ansamblio ir ankstyvo muzikinio ugdymo grupinės pamokos 

vykdomos nuotoliniu būdu pagal tvarkaraštį. Tačiau, dėl taikomo mišraus udymo modelio, 

leidžiama mokiniams dalyvauti nuotolinėse pamokose ir su kita grupe, apie tai būtina 

informuoti dalyko mokytoją. Pamokos organizuojamos per Teams platformą, derinant 

pamokas online su užduotimis savarankiškam darbui, 

1.5.  Visos ugdymo plane numatytos Tęstinio muzikinio ugdymo programos teorinės 

pamokos, neviršyjant 5 mokinių skaičiaus, gali būti organizuojamos kontaktinės kamerinėje 

salėje (9 klasėje), suderinus su mokinių tėvais, tvarkaraštį – su direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, arba vykdomos nuotoliniu būdu. 

1.6. Mokytojai su savo mokiniais, kurie ruošiasi dalyvauti nuotoliniuose konkursuose ir 

festivaliuose, neviršydami 5 mokinių skaičiaus, suderinę su tėvais, gali dirbti 9 klasėje 

(kamerinėje salėje) ir daryti įrašus. Klasės užimtumą būtina suderinti su direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Mokyklos patalpas karantino laikotarpiu nebus įleidžiami. 



3. Draudžiama į Mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, bei kartu su jais 

gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

4. Mokyklos bendruomenės nariai (mokytojai, darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti administraciją apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų 

(globėjų, rūpintojų) nustatytą COVID-19 ligą. 

5. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, bendruomenės nariai, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo 

procese dalyvauja nuotoliniu būdu. 

6. Būtina dėvėti kaukę, laikytis atstumo, plauti ir dezinfekuoti rankas. Mokyklos ugdymo 

klasės bus vėdinamos kiekvienos pertraukos metu, dažnai liečiami paviršiai (instrumentai, 

durų rankenos, stalų paviršiai ir kt.) bus valomi skirtu valikliu, kurie yra kiekvienoje klasėje. 

7. Karantino metu bus nuolat stebima epidemiologinė situacija, kuria remiantis bus 

koreguojamas ugdymas Vilniaus chorinio dainavimo mokykloje “Liepaitės”. 

  

Mokyklos administracija 

 


