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UGDYMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS ŽĖRUČIO MOKYKLOJE KARANTINO 

LAIKOTARIU TVARKA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

– Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020m. lapkričio 11 d. 

sprendimu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ Nr. V-2592. 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI UGDYMO ORGANIZAVIMUI 

 

2. Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, 

mokyklos darbuotojai privalo laikytis šių reikalavimų: 

2.1. Pradinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygas; 

2.2. Neformalusis vaikų švietimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba, jei tai 

neįmanoma, stabdomas.  Neformaliojo vaikų švietimo programos gali vykti įprastai, jeigu 

užsiėmimai bus organizuojami lauke. 

2.3. Leidžiami individualūs mokymai, kai užsiėmimuose dalyvauja mokytojas ir vienas 

mokinys. Kontaktiniu būdu galės vykti tos neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios vykdomos 

mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe, užtikrinant 10 m2 plotą vienam 

besimokančiajam. Kitu atveju jis organizuojamas nuotoliniu būdu arba bus stabdomas. 

2.4. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į mokyklą neįleidžiami, išskyrus 

atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines 

funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikimas į mokyklą yra 

ribojamas. Mokinių tėvai, atlydintys vaikus, juos paleidžia ir pasiima nuo mokyklos vartų.  
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2.5. Mokyklos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (koridoriuje, 

valgykloje, mokytojų kambaryje, bibliotekoje, aktų salėje, darbo kabinetuose), kai tarp dalyvių 

neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį. 

2.6. Asmenims, vyresniems nei 6 metai, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, 

jiems esant mokykloje ir jos teritorijoje, galima nedėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos 

priemonių. 

2.7. Informacija dėl teisingo kaukių dėvėjimo: 

2.7.1. būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną; 

2.7.2. rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima 

atlikti dėvint kaukes (t.y., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp 

mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas; 

2.7.3. kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju 

rekomenduojama dėvėti veido skydelį; 

2.7.4. mokiniams kaukių dėvėti nereikia mokyklos uždarame kieme. 

2.8. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų 

metu, tiek po pamokų: 

2.8.1. vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje 

mokyklos patalpoje; 

2.8.2. skirtingoms klasėms yra priskirti skirtingi įėjimai ir išėjimai, numatyti atskiri 

judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos, sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių; 

2.8.3. mokyklos teritorijoje lauke numatytos erdvės, kuriose pertraukas gali leisti skirtingų 

klasių mokiniai; 

2.8.4. VDM veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės mokiniai; 

2.9. Norint sumažinti mokinių skaičių valgykloje, kiekviena klasė valgo skirtingu laiku 

pagal sudarytą tvarkaraštį. Po kiekvienos klasės valgykla turi būti išvėdinama ir išvaloma. 

2.10. Pasitarimus, susirinkimus rekomenduojama organizuoti nuotoliniu būdu, nerengti 

bendrų renginių, švenčių, neinicijuoti pokalbių tarp kelių ar daugiau asmenų bendro naudojimo 

patalpose (koridoriuose, metodiniuose kabinetuose ir pan,,), neorganizuoti bendrų pietų,  kiek 

įmanoma vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų, dėvėti nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius), tinkamai vėdinti patalpas. 
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2.11. Griežtai draudžiama atvykti į mokyklą asmenims, jaučiantiems COVID-19 

simptomus - karščiavimą; kosulį; pasunkėjusį kvėpavimą; skonio ar kvapo netekimą arba 

turėjusiems kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu; grįžus iš COVID-19 paveiktų valstybių 

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/paveiktu-saliu-sarasas-1. 

 

III. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

3. Ši tvarka yra privaloma visiems mokyklos bendruomenės nariams. 

4. Asmenys, nesilaikantys karantino draudimų ir apribojimų, gali būti baudžiami pagal 

Administracinių nusižengimų kodekso 45 ir 46 straipsnius. 

5. Keičiantis teisės aktams tvarka gali būti keičiama. 

 

________________ 

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/paveiktu-saliu-sarasas-1

