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DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 

GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių ugdymo, gimnazijos darbuotojų darbo organizavimo ir saugos reikalavimų Elektrėnų 

„Versmės“ gimnazijoje (toliau – Gimnazijoje) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30d. sprendimu Nr V-

1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2021 m. 

rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. V-1931 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

organizavimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo bei atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos 

rekomendacijas. 

2. Aprašas reglamentuoja mokinių ugdymo, gimnazijos darbuotojų darbo organizavimo bei saugos 

reikalavimų būtinąsias sąlygas Gimnazijoje. 

II. ASMENS APSAUGOS IR HIGIENOS UŽTIKRINIMO BENDRI REIKALAVIMAI 

3. Į Gimnazijos patalpas asmenys įleidžiami per atskirus įėjimus.  

4. Asmenys įėję į Gimnazijos patalpas dezinfekuoja rankas dezinfekciniu skysčiu. 

5.Gimnazijosmokiniai, mokytojai ir darbuotojai uždarose patalpose dėvi nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukių galima nedėvėti 

mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl 

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

jiems rekomenduojama nešioti veido skydelį. 

6. Sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams matuoti(s) temperatūrą tik atvykus į Gimnaziją. 

7.Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjas kvėpavimas ar pan.), nedelsiant yra izoliuojamas 216 kab. Apie negalavimą 

informuojami mokinio tėvai, rūpintojai ir konsultuojamasi Karštąja COVID-19 viruso linija tel. 

1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

8.Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ar pan.), nedelsiant apleidžia Gimnazijos patalpas ir kreipiasi konsultacijos Karštąja 

COVID-19 viruso linija tel. 1808 arba susisiekia su šeimos gydytoja. 

9.Jeigu gimnazijos darbuotojui arba mokiniui nustatytą COVID-19 ligą, apie tai turi būti iškart 

pranešta gimnazijos direktoriui.  

10. Draudžiama Gimnazijoje lankytis asmenims, kuriems privaloma izoliacija. 



 

11. Draudžiama į Gimnaziją atvykti asmenims (mokiniams, mokytojams, techniniams 

darbuotojams, tėvams, ir tretiesiems asmenims), turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, 

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

karščiuojantiems (37,3 °C ir daugiau). 

12. Pašaliniai asmenys negali patekti į Gimnazijos patalpas, išskyrus atvejus, kai jie teikia 

paslaugas, būtinas ugdymo procesui organizuoti. 

13. Gimnazijos patalpose sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai 

(tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvų pateikiama skysto muilo, vienkartiniai 

rankšluosčiai). Rankų dezinfekcijai skirtos priemonės yra gerai matomoje vietoje, prie įėjimo arba 

koridoriuose, tualetuose, kabinetuose. 

14. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, vėdinamos prieš 

atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų 

rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) dezinfekuojami 2 

kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, 

salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos vėdinamos ir išvalomos. 

15.Ribojamas ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone, inventoriumi 

naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno 

panaudojimo. 

16.Kitų patalpų valymas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpoms valyti COVID-19 pandemijos metu. 

III.UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

17. Mokiniams pamokos vyksta viename paskirtame kabinete, išskyrus srautines pamokas, IKT, 

technologijas, fizinio ugdymo (detaliau pamokų tvarkaraštyje). Privalu vadovautis tvarkaraščiu. 

Veiklos, kurių metu reikalinga speciali įranga, vyks laboratorijose, studijose ir kt. netradicinėse 

veiklose. Siekiant užtikrinti saugų judėjimą gimnazijos patalpose, mokinius į kitas erdves lydi 

dėstantis mokytojas. Mokiniai pamokų metu  būna tik jų klasei skirtoje zonoje (1 klasių mokiniai II 

aukšte, 2 klasių mokiniai III aukšte, 3 klasių mokiniai IV aukšto dešinysis korpusas, 4 klasių 

mokiniai IV aukšto kairysis korpusas). 1-2 klasių kiekvienai klasei ir 3-4 klasių srautui (mobiliai 

grupei) skiriami atskiri kabinetai.  

18. Kabinetuose mokiniai sėdi nuolatinėse vietose, suolai nukreipti į priekį. 

19. Gimnazijoje naudojama mokymo platforma Microsoft Teams, TAMO dienynas. 

20. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos  teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik 

su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais. 

 

IV. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

21. Gimnazijoje reguliuojamas pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laikas, siekiant sumažinti 

mokinių skaičių valgykloje. Maitinimas vyksta pagal tokį grafiką: 



 

1pertrauka 8.45-8.55 10min. nevalgo 

2  pertrauka 9.40-10.00 20 min. 3-4 klasės mokiniai  

3 pertrauka 10.45-11.05 20 min. 2 klasės mokiniai 

4 pertrauka 11.50-12.10 20 min. 1 klasės mokiniai 

5 pertrauka 12.55-13.10 15 min. 3 klasės mokiniai 

6 pertrauka 13.55-14.05 10 min. 4 klasės mokiniai 

22. Kiekvienai klasei priskirtas stalas, kuris dezinfekuojamas prieš kitos kategorijos valgymą. 

23. Stalo įrankiai paduodami įvynioti į servetėlę, valgyklos darbuotojos dėvi pirštines. 

24. Maistas, atsinešamas iš namų, valgomas Gimnazijos valgykloje, kai pietauja tos klasės mokiniai 

(jei laikomasi higienos normų, galima valgyti klasės pagalbiniame kabinete). 

25. Gimnazijos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: 

praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių yra skysto muilo, vienkartinių 

priemonių rankoms nusišluostyti. 

26. Gimnazijos valgyklos patalpose pateikiama informacija mokiniams, darbuotojams apie būtinybę 

laikytis asmens higienos (rankų higiena). 

V. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS  

27. Kiekvienas renginys, vykstantis Gimnazijoje, gali būti organizuojamas tik esant būtinybei bei 

Gimnazijos direktoriaus pritarimu, užpildant 75 proc. sėdimų vietų. Rekomenduojama nebūtinų 

renginių neorganizuoti.  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Mokiniai turi būti tik jų klasių kategorijai priskirtoje erdvėje (kabinetai, koridorius, tualetai, 

įėjimas / išėjimas). 

 29. Su mokiniais, kurie nesilaiko tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką gimnazijoje 

(kaukių dėvėjimas, saugaus atstumo laikymasis, buvimas tik savo klasėje ir t. t.), tą pačią dieną 

organizuojamas prevencinis pokalbis ir informuojami tėvai, rūpintojai. Pokalbį organizuoja 

socialinis pedagogas gavęs informaciją.  

30. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą viešuoju transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, taikomų keleiviams. 

31. Aprašas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d. ir galioja iki teisės aktų pakeitimų. 

32. Aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina Gimnazijos direktorius. 

33. Aprašas viešai skelbiamas Gimnazijos internetiniame tinklapyje. 

_______________ 


