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VILNIAUS „SPINDULIO“ PROGIMNAZIJOS 

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO  ORGANIZAVIMO 

BŪTINŲ SALYGŲ IR SRAUTŲ VALDYMO UŽTIKRINIMO 

 TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų ir srautų valdymo užtikrinimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja 

ugdymo proceso organizavimą esant ekstremaliai situacijai. 

 

II. MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

 

2. Įpareigoti asmenis, atlydinčius mokinius,  darbuotojus, tarp jų ir pedagogus, bendrose 

uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose 

uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius trečiuosius asmenis (pvz., tėvus (globėjus, rūpintojus), 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) 

(toliau – kaukes).  Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, gali būti 

parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

3. Kaukių dėvėjimas progimnazijoje: 

3.1. Mokytojai ir kiti darbuotojai kaukes dėvi viso ugdymo /darbo metu; 

3.2. 1-4 klasių mokiniams kaukių dėvėti nereikia ( tik rekomenduojama); 

3.3. 5-8 klasių mokiniai kaukes dėvi visų pamokų, išskyrus muzikos fizinio ugdymo bei 

pertraukų metu.  

4. Sudaryti sąlygas mokiniams, darbuotojams matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu 

termometru.  

5. 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, nustatant tam skirtas erdves ar vietas. 

6. Pirmų klasių mokinius pirmą savaitę mokyklos kieme prieš pamokas pasitinka 

mokytojai/mokytojo padėjėjai. 

7. Jeigu ugdymo įstaigoje teikiamos trečiųjų šalių paslaugos (Neformaliojo švietimo 

veikla ir pan.)   už  asmenų dalyvaujančių šiose veiklose saugumą atsakingas paslaugos tiekėjas.  

8. Draudžiama į progimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su 

jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu. 

9. Draudžiama į progimnaziją atvykti 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.). 

10. Prie įėjimo į progimnaziją skelbiama informacija: 



 
 

   
 

10.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.); 

10.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

10.3. apie draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

11. 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 atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio 

sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai), klasės vadovas, administracija. Mokinio 

tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti jiems registruoti mokinį 

pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel.1808 arba 

pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. 

12. 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 progimnazijos patalpas (prieš tai informuojant 

administraciją) ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo 

šeimos gydytoju.  

13. Progimnazijos  darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant 

informuoti švietimo įstaigą apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytą COVID-

19 ligą. Gavus šią informaciją progimnazija veikia pagal tuo metu galiojant asmenų izoliacijos 

algoritmą.  

14. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija,  ugdymo procese 

dalyvauja  nuotoliniu būdu.  

 

III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR SRAUTŲ VALDYMAS 

 

15. Uždarose erdvėse skirtingų klasių mokiniams bendri renginiai neorganizuojami. 

Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių iš skirtingų klasių turi būti išlaikomas ne 

mažesnis kaip 2 metro atstumas. 

16. Rugsėjo 1-osios šventė kiekvienai klasei vyksta atskiroje patalpoje (kabinete).  

17. Klasės mokinių tėvų susirinkimus, individualius pokalbius (administracijos atstovų, 

švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke. Klasės mokinių 

tėvų, mokytojų susirinkimus, individualius pokalbius organizuoti mokykloje tik iš anksto suderinus 

savo atėjimo laiką, dėvint kaukę. 

18. Mokinius apsaugos priemonėmis (kaukėmis, esant poreikiui vienkartinėmis pirštinėmis) 

aprūpina tėvai. 

19. Darbuotojus apsaugos priemonėmis aprūpina progimnazija. 

20. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, privalo būti išvėdinamos prieš 

atvykstant mokiniams ir kiekvieną kartą mokiniams išėjus iš klasės. 

21.  Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, 

laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valyti  paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 

kartus per dieną. 

22.  Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir 

pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.  



 
 

   
 

23. Riboti ugdymo metu dalijimąsi ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone, 

inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po 

kiekvieno panaudojimo. 

24. Sudaryti tinkamas sąlygas mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas 

šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). 

25. Darbuotojų rankų dezinfekcijai skirtos priemonės yra: prie įėjimo į progimnaziją, 

kabinetuose ant stalo, tualetuose.  

26. Mokiniai prieš ir po fizinio ugdymo pamokų privalo plautis rankas dezinfekuojančiu 

muilu. 

27. Aplinkos valymas progimnazijoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.  

28. Maksimaliai naudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko 

klasėse. 

29. Riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek po 

pamokų: vienos klasės/grupės mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje 

mokymo patalpoje.  

30. Skirtingų klasių mokinimas, kad būtų atskiriami mokinių srautai, pamokos pradedamos 

skirtingu laiku, bet ne vėliau kaip 10 val.  

31. Mokinių aktyviam poilsiui lauke, pietų pertraukai skiriamos 2 pertraukos po 20 min, 

viena pertrauka – 15 min, likusios po 10 min. Pirmų, antrų klasių mokiniams skiriama 45 min. 

pietų/fizinio aktyvumo pertrauka (4 pamoka). 

32. Mokyklos teritorijoje lauke paskirstytos erdvės skirtingoms klasėms. Priešmokyklinių 

grupių vaikams skirtas vidinis mokyklos kiemas. 

33. Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų visą  

dieną organizuojamos toje pačioje patalpoje. Mokytojai ateina į klases. 

34. Specializuotuose dalykų kabinetuose (technologijų, informatikos, fizinio ugdymo, šokio,  

dorinio ugdymo, gamtos, anglų k., muzikos) vyksta tik tos pamokos, kurioms būtina laboratorinė ir 

kita įranga. 

35. Mokinių srautų judėjimas vyksta pagal klasių ir kabinetų išdėstymo schemą (priedas 

Nr.1); 

36. Organizuojant 5-8 klasių mokinių fizinio ugdymo pamokas tos pačios klasės berniukai 

rengiasi persirengimo kambary, o mergaitės - savo klasėje. 

37. Mokyklos tualetai paskirstyti atskiroms klasėms. Mokiniai į tualetus išleidžiami ir 

pamokų metu. 

38. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos vyksta individualiai ar vienu metu dirbama 

tik su tos pačios ar dviejų klasių/grupių mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos 

ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. Taip pat konsultacijos gali būti 

organizuojamas nuotoliniu būdu. 

39. Progimnazija dirba pagal patvirtintą pamokų ir pertraukų laiką (priedas Nr. 2).  

40. Į progimnaziją patenkama per 2 skirtingus įėjimus.  

41. Atskiros klasės mokiniai rengiasi tik tai klasei vienai skirtoje patalpoje 

(klasėse/rūbinėse/rūbinėlėse). 

42. Neformalaus ugdymo būreliai gali būti formuojami iš skirtingų klasių mokinių (ne 

daugiau kaip 30 mokinių grupėje).  

43. VDM grupės gali būti sudaromos iš kelių skirtingų klasių mokinių. 



 
 

   
 

 

IV. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

44. Mokiniai valgykloje valgo pagal patvirtintą maitinimo grafiką (priedas Nr.3).  

45. Maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje, kurioje skirtos atskiros erdvės 

skirtingų klasių /grupių mokiniams maitinti.  

46. Vienu metu valgykloje pietauja tik vieno srauto mokiniai. 

47. Maitinimas priešmokyklinių grupių vaikams organizuojamas atskiru laiku.  

48. Atsineštas maistas iš namų, valgomas mokyklos valgykloje, pietaujant su tos klasės 

mokiniais arba klasėje; 

49. Po kiekvienos klasės/srauto valgykla turi būti išvėdinama ir išvaloma. 

50. Progimnazijos valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių 

rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, 

vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti. 

51. Valgykloje turi būti pateikiama informacija mokiniams, darbuotojams apie asmens 

higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

52. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai.  

53. Tvarkos aprašo įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir 

ūkiui.  

                                         ____________________________________ 

 


