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PRADTNES MOKYKLOS
DIREKTORIUS

ISAIffMAS
DEL UGDYMO PROCESO ORGANTZAVTMO B0TINU SALYGU MOKYKLOJE NUO

2O2I M. RUGSEJO I D. ULTIKRINIMO

202t m. rugpjudio 27 d. Nr. V-I06
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2021 m. birZelio 30 d. sprendimu Nr. V-1552
,,Del pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo bfltinq sQlygq" (suvestine redakcija
nuo 2021-09-01):

l.Nustatau,kadnuo202lm.rugsejold.Kauno,,Ryto"pradinejemokyklojeugdymo
procesas organizuojamas laikantis Siq reikalavimq:

1.1. Maksimaliai laikomasi klasiq atskyrimo principo (maksimaliai ribojamas tiek pamokq

metu, tiek pertraukq metu, tiek po pamokq).
1.2. Visi vyresni nei 6 metq asmenys mokyklos uZdarose patalpose (koridoriuose,

valgykloje ar pan.) privalo deveti nosi ir burn4 dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kt.).

2. Kaukiq leidLiarna nedeveti :

2.1. 14 klasiq mokiniams, jiems esant mokykloje ir jos teritorijoje. Rekomenduojama
kaukes deveti bendrose mokyklos erdvese (koridoriuose);

2.2.kitiems asmenims sportuojant, veiklq, kuriq negalima atlikti b[nant su kauke, vykdymo
metu;

2.3. neigalum4 turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos btkles kaukiq deveti negali ar
jq devejimas gali pakenkti asmens sveikatos btrklei (Siems asmenims rekomenduojama ne5ioti veido
skydeli).

3. Mokiniai, mokytojai, darbuotojai i mokyklos kiem4 ieina ir i5eina per pagrindinius vartus:
o Ryte vartai atrakinami - 7.30 val.
o Vartai uZrakinami 8.00 val. (del pateisinamq prieZasdiq mokiniui pavelavus,

skambinti budetojai prie vartq esandiu skambudiu).
4. Mokiniai i mokyklos pastat4 ieina ir i5eina tik per klasei priskirtus iejimus:

. la.2c.3a.3b.4c * per centrin!iejimq;
o Ic.2b" 4b^ 4d- per iejim4 i5 pastato kairio Sono;

o 2a.3c. lb. 4a- per iejimq i5 pastato de5inio Sono.

5. Vaikus tevai (globejai, rupintojai) i mokykl4 palydi ir pasitinka prie mokyklos vartq.
6. Vykstant ugdymo procesui pa5aliniai asmenys i mokykla neileidZiami, i5skyrus atvejus,

kai jie teikia paslaugas, b[tinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas,
mokinirtr tevq (globejq, rfipintojq) lankymasis ribojamas. Tevai (globejai, mpintojai) mokykloje
lankosi tik i5 anksto sudering priemimo laik4 su mokytoju ar administracija.

7. Pirmq klasiq mokiniq tevai rugsej o 2-10 dienomis vaikus gali palydeti iki iejimo i klases

kabineto koridoriq ir pasitikti vaikus (rugsejo men.) prie vaiko klasei priskirto iejimo imokykl4.
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8. Klasiq vadovai pirmeiA pamokq (rugsejo 2 dien4) skiria mokiniq supaZindinimui su

saugaus elgesio mokykloje reikalavimais, rankq, veido higiena, kosejimo ir diaudejimo etiketo
taisyklemis.

9. Mokiniq maitinimas:
9.1. l-2 klasiq mokiniai piettl metu maitinami valgykloje, uZtikrinant tarp skirtingq klasiq

saugius atstumus (vienu metu valgykloje maitinamos dvi klases);
9.2. 34 klasiq mokiniai maitinami klasese (prie5 valgant ir pavalgius stalai dezinfekuojami

(atsakingi klasiq vadovai);
9.3. pavakariq metu mokiniai maitinami valgykloje, ribojant mokiniq skaidiq ir uZtikrinant

tarp skirtingq klasiq saugius atstumus.
10. Prie5 valgant ir pavalgius stalai dezinfekuojami (atsakingi klasiq vadovai), po kiekvienos

klases valgymo valgyklos sale i5vedinama ir i5valoma (atsakingi valgyklos darbuotojai).
I 1. Ugdymo orgarizavimas:
11.1. visos pamokos (iSskyrus anglq k. (vienai grupei), Sokio ir fizinio ugdymo) vedamos tik

klasei priskirtame kabinete arba, jei leidZia oro s4lygos, - lauko klaseje;
I1.2. frzinio ugdymo pamokos, jei leidZia oro s4lygos, vedamos mokyklos stadione, Sokio -

aktq saleje.
12. I anglq k., Sokio, fizinio ugdymo pamokas ir valgykl4 mokiniai eina tik pamokq

tvarkara5tyje nurodytu pertraukq metu kartu su mokyoju.
13. Svietimo pagalbos specialistq (logopedo, specialiojo pedagogo, psiChologo, socialinio

pedagogo) konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos padios klases
mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos i5vedinamos ir nuvalomi dalnai liediami pavirSiai,
naudotos priemones (atsakingi Svietimo pagalbos specialistai).

. 14. Popamokines veiklos organizavimas:
14.1. laisvalaikio uZimtumo klubo ,,Po pamokq" ir Edulando veiklose datyvauja tik tos

padios klases mokiniai;
14.2. neformaliojo vaikq Svietimo bDreliq veikla organizuojama maksimaliai ribojant

skirtingose klasese besimokandiq mokiniq kontaktus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro, valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo
2021 m. kovo 5 d. isakymu Nr. V-465 ,,Ddl neformaliojo vaikq Svietimo organizavimo bUtinq
s4lygq";

14.3. jei popamokineje veikloje dalyvauja dviejq ar daugiau klasiq mokiniai, visiems
vyresniems nei 6 metai vaikams privaloma deveti kaukes. Kaukiq leidZiama nedeveti vaikams, kai
jie sportuoja ir veiklq, krri,+ negalima atlikti blnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neigalum4
turintiems asmenims, kurie del qavo sveikatos btkles kaukiq deveti negali ar jq devejimas gali
pakenkti asmens sveikatos bUklei (rekomenduojama deveti veido skydeli).

14.3. tarp uZsiemimuose dalyvaujandiq asmenq, kai tai leidlia veiklos organizavimo
ypatumai, turetq btiti i5laikomas ne maZesnis kaip2 metry atstumas.

15. Patalpos, kuriose vyksta pamokos, bureliai, konsultacijos ar kt., i5vedinamos prie5
atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu, dai;nai liediami pavir5iai (dury rankenos, dury
rdmai, stalq pavir5iai, kedZiq atramos, elektros jungikliai ir kt.) valomi pavir5iams valyti skirtu
valikliu ne rediau kaip 2 kartus per dienE (pamokq ir kt. veiklq metu atsakingas pamokas ar ugdymo
veiklas vedantis mokytojas, pasibaigus ugdymo procesui - valytoja).

16. Jei organizuojant veikl4 naudojamos bendros patalpos (anglq k. kabinetas, sporto ar aktq
sal6s, biblioteka, pagalbos specialistq kabinetai), po kiekvienos pamokos/veiklos jos i5vedinamos ir
i5valomos (atsakinga valytoja).

17. Dalijimasis ugdymo priemonemis ribojamas. Jei mokymo priemone, inventoriumi
naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos i5valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno
panaudojimo (atsakingas ugdymo veiklas vykdantis pedagogas).

18. Mokyklos bibliotekos paslaugomis vienu metu gali naudotis tik tos padios klases
mokiniai ir tik klases mokytojos su bibliotekininke suderintu laiku. Po kiekvienos klases
apsilankymo bibliotekoje patalpos i5vedinamos ir i5valomos (atsakinga valytoja).
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l9.DraudLiama i mokykl4 atvykti asmenims:
1 9. I . kuriems privalom a izoliacija, izoliacij os laikotarpiu;
I9.2. kuriems pasireiSkia Dmiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq poZymiai (pvz.,

karSdiavimas, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.);
19.3. jei mokinys ar darbuotojas turi flmiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq poZymiq

(pvr., kar5diuoja (37,3 "C ir daugiau), kosti, yra pasunkejgs kvepavimas ir pan.), jis negali dalyvauti
ugdyme ar dirbti;

19.4. jei vaikas neatvyks ! mokykl4, mokinio tevai iki pirmos pamokos pradZios informuoja
klases mokytoj4 prane5imu el. dienyne arba sms Zinute.

20. Mokiniq ir darbuotojq sveikatos b[kle nuolat stebima:
20.1. mokiniams, mokyklos darbuotojams, esant poreikiui, sudarytos s4lygos matuoti(s)

kflno temperat0r4 tik atvykus i mokyklq (prie administracijos iejimo !mokykl4).
20.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasirei5kia flmiq vir5utiniq kvepavimo takq

infekcijq poZymiai (pvz., kar5diavimas, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.) nedelsiant
atskiriamas nuo kitq mokiniq, o apie mokinio sveikatos bUklg informuojami jo tevai (globejai,
rdpintojai). Mokinio tevams (globejams, rupintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama
registruoti mokin!pasitikrinti del COVID-I9 ligos (koronaviruso infekcijos) Kar5t4ja koronaviruso
linija tel. 1808 arba pildant elektroning registracijos form4 adresu www.1808.lt;

20.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasirei5kia fimiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq
poZymiai (put., kar5diavimas, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti
mokyklos teritorij4 ir patalpas. Darbuotojui rekomenduojamapasitikrinti del COVID-I9 ligos
(koronaviruso infekcijos) registruojantis Kar5t4ja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant
elektroning re gistracij o s formq adresu www. 1 8 0 8. lt;

. 21. Mokyklos darbuotojai, mokinio tevai (globejai, r[pintojai) privalo nedelsiant informuoti
mokyklos administracij4 apie darbuotojui ar mokiniui nustatyt4 COVID-l9 lig4 (koronaviruso
infekcij4). Gavus Siq informacij4, nedelsiant informuojamas Nacionalinis visuomends sveikatos
centras prie Sveikatos apsaugos ministerij os.

2.Ipareigojumokytojus,neformaliojoSvietimobureliqvadovus,Svietimopagalbos
specialistus nuo 2021 m. rugsejo I d. ugdymo proces? mokykloje organizuoti vadovaujantis Siame

istatyme nustatytomis ugdymo proceso or ganizavimo bUtinosiomis s4lygomis.
3. S k i r i u direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui Dovilg Rudelieng atsakinga uZ Siuo istatymu

nustatytq ugdymo proceso organizavimo butinq s4lygq mokykloje igyvendinim4.
4.Ipareigojudirektoriauspavaduotoj4ukioreikalamsVid4Gruzdev4organizuotiir

uztikrinti:
4.1. kad mokyklos patalpos, kuriose organizuojamas mokiniq ugdymas, vykdomos

konsultacijos, butq i3vedinamos prie5 atvykstant mokiniams i mokykl4 ir pasibaigus ugdymo
procesui;

4.2. kad daLnu liediami pavir5iai (durq rankenos, dury remai, stalq pavir5iai, kedZiq
atramos, laiptiniq tureklai, elektros jungikliai ir kt.) b[tq valomi pavir5iams valyti skirtu valikliu ne
rediau kaip 2 kartus per dien4;

4.3. kad aktq sales, sporto sal6s, bibliotekos patalpos b0tq i5vedinamos ir i5valomos po
kiekvienos pamokos ar kiekvienos klases apsilankymo;

4.4.kad kitq mokyklos aplinkq valymas bftq atliekamas atsiZvelgiant i Sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpq valymui COVID-l9 pandemijos
metu (https://sam.lrv.ltluploads/sam/documents/files/REKOMENDAClJOS%20dezinfekcijai%202
0200327%20(.D.pdfl;

4.5. parengti mokyklos patalpq valymo, vedinimo ir pavirSiq dezinfekavimo grafikus.
5. Ipareigojura5tvedgAudrongRomeikiengi3siqstiSilsakymael.pa5tususipaZinti

visiems mokyklos darbuotojams. (

Direktore S-I
\

Irena Lodiene
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