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VILKAVIŠKIO ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 

 

Ugdymo organizavimo GAIRĖS karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau-ypatingos 

aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu  

 

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  Sveikatos 

apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 

dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų, aktualios redakcijos Bendruosius ugdymo planus, esant ypatingoms aplinkybėms 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje nustatau šias ugdymo gaires ugdymui organizuoti: 

1. Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių mokiniai mokosi II a., 2 B klasės mokiniai mokosi I a. 

Judant į pirmą (tualetą, valgyklą), trečią aukštus (sporto salę) naudojamasi  šoniniais laiptais. 

Priešmokyklinio, 1-4 klasių mokinių judėjimo srautai žymimi žalia spalva. Erdvė lauke-vidinis 

mokyklos kiemas.  

2. 5-8 klasių mokiniai mokosi IIIa., į mokyklą įeina ir išeina pro centrines duris. Judant į 

antrą, pirmą aukštus, naudojamasi centriniais laiptais. 5-8 klasių mokinių judėjimo srautai žymimi 

mėlyna spalva. Erdvė lauke - kiemas prieš mokyklos pastatą, šalia gatvės. 

3. Siekiant sumažinti 5-8 klasių mokinių kontaktus,  dauguma pamokų vyks tame pačiame 

kabinete (pas mokinius ateina mokytojas).   

4. 5-8 klasių pamokų tvarkaraštyje padidintas dviejų to paties dalyko pamokų skaičius 

(„dubliai“). Esant palankiam orui, pagal galimybes pamokos vyksta lauko klasėje.  

5. Pietų pertrauka 5-8 klasių mokiniams 11.35 –12.10 val. 5-6 klasės valgo 11.35-11.50 val., 

7-8 klasės valgo 11.55-12.10 val. Pietų pertrauka priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių mokiniams 

10.30 val. iki 11.30 val.,  mokiniai valgo atskiru laiku pagal mokytojų sudarytą grafiką. 

6. Valgykloje priskirti stalai atskiroms klasių grupėms.  

7. Skambutis į pamokas skamba  8 val. Kitu metu, dėl skirtingo pamokų laiko pradinėse 

klasėse, skambučių nėra.  

8. Pasikeitus mokinių klasei kabinete, patalpa vėdinama, dezinfekuojami paviršiai (pagal 

direktoriaus patvirtintą įpareigojimą darbuotojams. Nesant galimybei įpareigojimą atlikti 

atsakingiems darbuotojams, patalpą vėdina, dezinfekuoja dirbantis pedagogas).   



9. Mokiniams pamokose dėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemones reikalavimo 

nėra, tačiau jos yra reikalingos bendrosiose erdvėse, pertraukų metu, važiuojant mokykliniu 

autobusu, jei kontaktuoja skirtingų klasių mokiniai ir neišlaikomas 2 m. atstumas.  

10. Mokytojai, jei tarp mokytojo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 metrų 

atstumą, gali dirbti be apsaugos priemonių, tačiau pamokos metu, kai konsultuoja mokinius, juda 

pamokos metu tarp mokinių – dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Nosį ir burną 

dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimo reikalavimai gali kisti, priklausomai nuo epidemiologinės 

situacijos. 

11. Nepedagoginiams darbuotojams, jei nėra būtinybės, vengti būti patalpose, kuriose 

ugdomo mokiniai. Patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemones, jei neišlaikomas 

2 m. atstumas.  

12. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimo reikalavimai gali kisti, 

priklausomai nuo epidemiologinės situacijos. 

11. Mokykloje užtikrinamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai.  Įeinant ir išeinant 

iš patalpos būtina dezinfekuoti rankas.  

12. 5-8 klasių mokiniams vengti pertraukų metu išeiti už mokyklos teritorijos.  

13. Tėvelių, nesant būtinam reikalui, vengti lankytis mokykloje. Kontaktą palaikyti telefonu, 

el. paštu. Atėjus į mokyklą, būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

14. Karščiuojantiems asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių, taip pat tiems, kuriems tuo metu privaloma izoliacija, į mokyklą įeiti 

draudžiama. 

15. Pamokos gali būti trumpinamos iki 30 min.  

16. Esant būtinybei, ugdymo procesas gali būti perkeliamas į kitas aplinkas: lauko klasę, 

viešąją biblioteką, vaikų ir jaunimo centą, kitas ugdymui palankias erdves.  

17. COVID-19 ligos atveju, ugdymo įstaigoje atsakingas už situacijos valdymą socialinė 

darbuotoja Diana Tarnauskienė, jai nesant – ūkvedys Romualdas Akuckas.    

18. Jei mokiniui, darbuotojui pasireiškia COVID-19 ligos ar kitų virusinių ligų požymiai, 

(gripo, ir kt.) asmenys laikinai izoliuojami socialinės pedagogės kabinete, II a.  

19. Asmenys (mokiniai, darbuotojai, mokytojai, tėveliai), atvykę į mokyklą, esant poreikiui, 

kūno temperatūrą gali pasimatuoti socialinės pedagogės kabinete, II a.   

 

 

 


