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BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15
straipsnio dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1
papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų
valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d.
potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
paskyrimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą Nr. V-1839 „Dėl pradinio
ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, bei atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos
rekomendacijas.
2. Tvarkoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme
ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS
3. Ugdymo procesą mokykloje organizuoti, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje maksimaliai laikytis
numatytų saugos priemonių, riboti mokyklos bendruomenės kontaktus, laikytis 1m. saugaus
atstumo.
4. Maksimaliai riboti pašalinių asmenų patekimą į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai jie
teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui, riboti mokinius atlydinčių, pasitinkančių
tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į pastato vidų.
5. Asmenys, atlydintys mokinius, švietimo įstaigos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai,
bendrose uždarose erdvėse (koridoriuje, valgykloje, tualete), klasės renginiuose dalyvaujant
tretiesiems asmenims (tėvams, globėjams), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones) (toliau – kaukes).
6. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu
su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu ir asmenims, turintiems karščiavimą
(37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.,
sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
7. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į patalpas gali įeiti tik išskirtiniais atvejais, iš anksto
užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką bei privalo dėvėti kaukę.
8. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai
(globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių
veiksmų.

9. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
10. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese
dalyvauja nuotoliniu būdu.
11. Reikalavimų dėl atstumų laikymosi pamokos metu mokiniams nėra. Mokytojas
pamokos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki mokinių, jei atstumas neišlaikomas - mokytojas
privalo dėvėti kaukę.
12. Rugsėjo 1-osios švenčių metu minimalizuoti masinius susirinkimus, šį laiką skiriant
situacijos aptarimams ir susitarimams kaip vyks gyvenimas mokykloje artimiausiu metu.
III. UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS
13. Mokymosi vieta:
 šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei yra paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje
vyks pamokos;
 mokinių spintelės yra išdėstytos klasėse, kur vyksta pamokos tos klasės mokiniams.
14. Mokinių srautų judėjimas mokykloje:
 mokiniai iki savo klasės ateina veidą prisidengę kaukėmis arba skydeliais;
 pamokų metu mokiniai kaukes nusiima, tačiau mokytojai, besilaikydami 2 m. atstumo nuo
mokinių, dėvi apsaugos priemones: veido kaukes, veido skydelius;
 mokiniai, pertraukų metu koridoriuose, eidami į valgyklą, tualetą, išeidami iš mokyklos dėvi
apsaugines veido kaukes;
 mokiniams ir mokytojams yra sudaryta galimybė pasimatuoti temperatūrą;
 mokykla yra parengusi mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose.
 mokykloje yra numatyti trys skirtingi įėjimai ir išėjimai iš mokyklos;
 pagrindinėmis įėjimo į mokyklą durimis naudosis pirmo aukšto šių klasių mokiniai: 1a, 2c, 4c,
3d;
 iš kiemo pusės pastato dešinėje esančiomis durimis naudosis priešmokyklinio ugdymo grupės
mokiniai ir 2 aukšto šių klasių mokiniai: 2a, 2b, 3b, 4a, 4b, 1b, 1c;
 iš kiemo pusės pastato kairėmis durimis naudosis 3 aukšto šių klasių mokiniai: 3a, 3c, 2d, 1d, 4d
ir jungtinė klasė;
 visas mokyklos personalas darbo metu dėvės veido apsaugines kaukes arba veido skydelius.
 ėvai pasirūpina savo vaiko asmeninės higienos priemonėmis: apsaugine veido kauke (išskyrus
mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis,
dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma turi dėvėti veido apsauginį skydą), drėgnomis servetėlėmis,
nosinaitėmis.
15. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:
 ugdymo programoms įgyvendinti mokykla skyrė pamokų, kiek numatyta pradinio ugdymo
bendruosiuose planuose;
 mokytojai tęs neformalų ugdymą, organizuos pailgintas darbo dienos grupes ir popamokinę
veiklą užtikrindami kaip įmanoma didesnį atskirų klasių /srautų atskyrimą;
 rekomenduojama mokytojams organizuoti po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
 iki žiemos atostogų mokykla planuoja dirbti be skambučio, kad mokiniai turėtų galimybę
ilgesnei pietų pertraukai, poilsiui, pasivaikščiojimui lauke kartu su mokytoju;
 rekomenduojama mokytojams lauke numatytose erdvėse organizuoti įvairių dalykų pamokas,
jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
 visiems mokiniams pamokos prasideda 8.00 val. ir 5 pamokos baigiasi 12.50 val.
 mokiniams teikiama reikalinga švietimo ir mokymosi pagalba.

 tėvai mokinius palydi iki mokyklos durų, mokinius viduje pasitinka mokytojai. Tėvai į mokyklą
neįleidžiami;
 mokamos pailgintos darbo dienos grupės dirbs pagal neformaliojo švietimo reikalavimus.
 patalpos išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.
 dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės
turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per
dieną.
 organizuojant veiklą ir naudojantis bendromis patalpomis (švietimo pagalbos specialistų
kabinetai, salė ir pan.), po kiekvienos pamokos patalpos išvėdinamos ir išvalomos.
 priemonės, inventorius, jeigu mokymo priemone naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos
išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
 tualetuose yra visos higienos priemonės: skystas muilas, popieriniai rankšluosčiai, tualetinis
popierius. Klasės aprūpintos dezinfekciniu skysčiu.
 klasės tėvų susirinkimai vyks rugsėjo 2-4 dienomis.
16. Mokinių maitinimas:
 maitinimas bus organizuojamas mokyklos valgykloje – skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių
mokiniams maitinti;
 mokyklos valgykloje paskirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti, kartu pietaus
tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus
erdve;
 mokyklos valgykloje bus sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais (virėjos sudės
patiekalus ir išdėlios stalo įrankius ant stalų);
 maistas atsineštas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos
valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
 mokyklos valgykloje yra užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai:
praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių yra skysto muilo, dizinfekcinio
skysčio, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti;
 paviešintos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos.
17. Mokinių vežiojimas:
 mokiniai mokykliniame autobuse sėdės saugiu atstumu nuo vairuotojo;
 mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turės dėvėti kaukes,
išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis
ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
 mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai bus
dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
 mokiniai, važiuojantys maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų,
taikomų keleiviams.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šios Tvarkos atitinkami punktai.
19. Tvarkos aprašo įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo Lentvario pradinės mokyklos
administracija.
_____________________________________

