PANEVĖŽIO „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DIREKTORIAUS 2021 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR.V-63 „DĖL PRADINIO IR
PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ IR TESTAVIMO
ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022 m. sausio 27 d. Nr. V-5
Panevėžys
Vadovaudamasi

Lietuvos

Respublikos

sveikatos

apsaugos

ministro-valstybės

lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr.V-1927 „Dėl
pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (toliau – Sprendimas), Panevėžio
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.A-89 „Dėl Panevėžio
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr.A-761 „Dėl pavedimo
organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose
ugdymo įstaigose ir administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr.A-408 „Dėl aplinkos
paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“,
1. K e i č i u „Aušros“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.V-63 „Dėl
pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų ir testavimo organizavimo mokykloje tvarkos
patvirtinimo“ patvirtintos Testavimo organizavimo mokykloje tvarkos (toliau – Tvarkos) 2.2. punktą ir jį
išdėstau taip:
„2.2. Savikontrolės tyrimą vykdyti pirmadieniais ir ketvirtadieniais.“
2. P a p i l d a u Tvarką punktais 2.21. 2.2.2 ir 2.111. ir juos išdėstau taip:
„2.21. Išduoti po1 savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą, kurį rekomenduojama atlikti
paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą: savaitgaliui – mokiniams, kurių atstovai pagal įstatymą nėra
išreiškę sutikimo dalyvauti periodiniame testavime, bet sutinka atlikti savikontrolės testą namuose; atostogų
metu – visiems norintiems mokiniams.
2.22. Jei šio įsakymo 2.2. papunktyje nurodyta testavimo diena sutampa su moksleivių atostogų
ar nedarbo diena, testavimo grafikas koreguojamas Sprendime nustatyta tvarka.“
2.111. Teigiamo savikontrolės tyrimo atveju, sąlytį turėjusiems asmenims (norintiems testuotis
darbuotojams) rekomenduojama testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais Izoliacijos taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl
Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar
savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir dažnumu.“
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