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Nr. (19.6 E-33)SD-1606

Lietuvos savivaldybių asociacijai
NVO vaikams konfederacijai
DĖL REKOMENDACIJŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAMS ORGANIZUOJANT VAIKŲ
NUOTOLINĮ MOKYMĄSĮ
Gerbiami Kolegos,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsižvelgdama į ekstremalią
situaciją šalyje ir suprasdama, koks sudėtingas ir atsakingas uždavinys Jums tenka organizuojant
socialinių paslaugų teikimą šalies gyventojams, teikia rekomendacijas, susijusias su vaikų
nuotolinio mokymosi organizavimu Lietuvos Respublikos teritorijoje karantino metu.
Vadovaujantis Rekomendacijomis, dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d.
įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų, dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu,
patvirtinimo“ mokiniai turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų.
Tikimės Jūsų supratimo ir maloniai prašome vaikų dienos centrų darbuotojus, teikiančius
vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų, įsijungti
į vaikų nuotolinio ugdymo proceso organizavimą:
1)

nuotoliniu būdu tarpininkaujant su mokyklomis, savivaldybėje veikiančiomis

įstaigomis ar organizacijomis, dėl nuotolinio ugdymo priemonių socialinę riziką patiriančių šeimų
vaikams, kai jie tokių priemonių neturi, suteikimo;
2)

nuotoliniu būdu padėdami vaikams sėkmingai suteiktomis nuotolinio mokymosi

priemonėmis naudotis;
3) nuotoliniu būdu padėdami vaikams atlikti pavestas užduotis, paruošti namų darbus.
4)

nuotoliniu būdu konsultuodami vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl ugdymui

palankios aplinkos kūrimo mokymą organizuojant nuotoliniu būdu, vaiko teisių užtikrinimo (pvz.,
būtinybės vengti socialinių kontaktų, neleisti vaikui su kitais vaikais žaisti vaikų žaidimo
aikštelėse) karantino metu.

Taip pat primename ir siūlome vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos 2020-03-17 rašte Nr. SR-1300 „Dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo
teikimo“ pateiktomis rekomendacijomis.
Dar kartą pažymime, kad siekiant mūsų visuomenės saugumo, bet koks kontaktas turi
būti vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremalios situacijos
operacijos centro nurodytų rekomendacijų.
Siekiat kuo sklandžiau organizuoti vaikų nuotolinį ugdymą, maloniai prašome kuo
skubiau pasidalinti rašte nurodyta informacija su vaikų dienos centrais.
Dėkojame už bendradarbiavimą ir susitelkimą. Tai ką Jūs darote – nepaprastai svarbu.
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