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PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI KRANTINO , EKSTRAMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI 

IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ 

UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENINIU MOKYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU VILNIAUS ŽĖRUČIO PRADINĖJE MOKYKLOJE 

TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Žėručio pradinėje mokykloje tvarka (toliau – Tvarka) 

parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu 

(Žin.,2007, Nr.80-3214) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

rugpjūčio 27 d. įsakymu „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų 

sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ Nr. 30-2065/20.

2. Pašaliniais asmenimis laikomi su mokykloje vykstančiu ugdymo procesu nesusiję žmonės, kurie 

tuo metu formaliai yra nepriskirti mokyklos bendruomenei (mokyklos bendruomenę sudaro 

mokiniai, jų tėvai/globėjai, mokykloje dirbantys darbuotojai) arba asmenys, kurių priklausomybę 

mokyklos bendruomenei budinčiam darbuotojui sunku nustatyti.

3. Ši Tvarka apibrėžia pašalinių asmenų, mokyklos bendruomenės sąvokas, lankymosi mokykloje 

fiksavimą, budinčio darbuotojo veiksmus bei atsakomybę ir pašalinių asmenų lankymosi mokykloje 

apskaitos vykdymo kontrolę.

II. PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI FIKSAVIMAS IR LANKYMOSI TVARKA

4. Pašaliniai asmenys atėję į mokyklą privalo užsiregistruoti Pašalinių asmenų lankymosi 

mokykloje registracijos žurnale, esančiame budinčio darbuotojo darbo vietoje.

5. Pašalinių asmenų lankymosi registracijos žurnale interesantas nurodo:

5.1. savo vardą, pavardę,

5.2. atvykimo ir išvykimo laiką;

5.3. renginį ar asmenį, pas kurį atvyko.



6. Pašaliniai asmenys įleidžiami tik pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą su nuotrauka.

7. Mokinių tėvai (globėjai) į mokytojus ir / ar klasių auklėtojus gali kreiptis iš anksto suderinę 

susitikimo laiką.

8. Mokyklos vadovybė, socialinis pedagogas, psichologas, kiti mokyklos darbuotojai priima 

lankytojus iš anksto suderinus susitikimo laiką. 

9. Esant ekstramaliam įvykiui ar įvykiui, keliančio pavojų mokyklos darbuotojų bei mokinių 

sveikatai ir gyvybei, laikotarpiui, atvykstant į susitikimą sutartu laiku, klientas privalo dėvėti veido 

apsaugos kaukę.

10. Klasės vadovas, organizuojantis klasės tėvų (globėjų) susirinkimą, apie tai informuoja budėtoją, 

į susirinkimą ateinantys tėvai (globėjai) neregistruojami žurnale.

11. Esant ekstramaliam įvykiui ar įvykio, keliančio pavojų mokyklos darbuotojų bei mokinių 

sveikatai ir gyvybei, laikotarpiui, atvykstant į mokyklą tėvai (globėjai) gali palydėti mokinius iki 

mokyklos teritorijos pagrindinio įėjimo. Mokiniai į mokyklą įeina pagal jiems priskirtus įėjimus.

11. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais 

gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu.

12. Draudžiama į švietimo įstaigą 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.).

13. Mokyklos darbuotojas, mokinio tėvai (globėjai) privalo nedelsiant informuoti švietimo įstaigos 

administraciją apie nustatytą COVID-19 ligą.

III. BUDINČIO DARBUOTOJO VEIKSMAI IR ATSAKOMYBĖ UŽTIKRINANT 

MOKYKLOS SAUGUMĄ

14. Vykdyti registraciją visų atvykstančių asmenų Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje 

registracijos žurnale.

15. Neleisti į mokyklą pašalinių asmenų be mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar 

budinčio vadovybės atstovo sutikimo.

16. Nepalikti darbo vietos nesant būtinybės.

17. Nedelsiant informuoti mokyklos administraciją apie viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus.

18. Už veiksmų atlikimą ar neatlikimą darbuotojas atsako Mokyklos veiklos tvarkos taisyklėse 

nustatyta tvarka.



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Darbuotojai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai) su tvarkos aprašu supažindinami susirinkimų 

metu, informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.

20. Tvarkos aprašas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, 

pasikeitus teisės aktams, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.

________________________


