
 

                                                                                 PATVIRTINTA 

                   Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktoriaus 

                   2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-162 

 

  

 
ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ 

SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio Senamiesčio progimnazijos ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Progimnazijos ugdymo organizavimo tvarką 

ekstremalios situacijos dėl COVID-19 viruso grėsmės sąlygomis. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- 

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

Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. V-1931 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. 

sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

pakeitimo“) bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos rekomendacijas (aktuali redakcija). 

 

 

II UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

 Ugdymo procesas mokiniui, negalinčiam mokytis klasėje dėl izoliacijos, tęsiamas 

organizuojant jį hibridiniu, mišriu arba nuotoliniu būdais, išskyrus, kai mokinys serga. Mokiniui sergant 

ugdymo procesas jam neorganizuojamas. Hibridinis mokymo būdas yra organizuojamas tada, kai 

mokykla (klasė) turi tam tinkamą įrangą ir izoliacijoje yra keletas klasės mokinių (ne visa klasė).  

 Esant izoliacijoje nedideliam mokinių skaičiui,  mokymas organizuojamas mišriu būdu, numatant 

vaizdo konsultacijas mokiniams ir skiriant savarankiškas užduotis. Mokiniai seka mokymosi nuorodas 

Tamo dienyne, individualiai gauna užduotis MicrosoftOffice 365 for Education aplinkoje ir Tamo 

dienyne, gali konsultuotis su dalyko mokytoju. Konsultacijos mokytojams skiriamos iš MK 

bendruomenės valandų.  

Jei izoliacijoje yra visa mokinių klasė, mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Šie mokymo 

proceso organizavimo būdai gali būti taikomi ir mokiniams, sergantiems COVID-19 besimptomiškai, 

jeigu mokinio tėvai (globėjai ir rūpintojai) tam neprieštarauja.  

Organizuojant nuotolinį mokymą vadovaujamasi 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–

2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

patvirtinimo“ (toliau – BUP), 7 priedu „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas 

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir 



gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu“ .  

Izoliacijoje esantiems mokiniams organizuojant nuotolinį mokymąsi ne mažiau kaip 80 proc. 

ugdymui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) turi būti skiriama sinchroniniam ugdymui (vaizdo 

pamokoms, konsultacijoms ir pan.) ir ne daugiau kaip 20 proc. – asinchroniniam ugdymui 

(savarankiškam mokinių mokymuisi). 

Jei ugdymas mokykloje organizuojamas kasdieniu būdu, o mokinys nedalyvauja pamokose be 

pateisinamos priežasties, mokykla neprivalo organizuoti ugdymo / konsultacijų nelankantiesiems.  

 

III MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

 

Progimnazijos darbuotojai , pedagogai, mokiniai, tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, 

rūpintojai) bendrose uždarose erdvėse, koridoriuose, aktų salėse, valgykloje, mokytojų kambaryje, 

klasėse  privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Mokinių apsaugos priemonėmis 

rūpinasi tėvai (globėjai, rūpintojai).  Progimnazijos teritorijoje ir renginiuose lauke kaukės yra 

rekomenduojamos. 

 Kaukių dėvėti nebūtina per fizinio ugdymo pamokas vykdant fizinę veiklą ir dainuojant. 

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims ir kitiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatos būklei. Šie asmenys privalo pateikti 

gydytojo pažymą ir gali pasirinkti kitas asmenines apsaugos priemones. 

3. Reikalavimų dėl atstumų laikymosi pamokos metu mokiniams nėra, tačiau 

rekomenduojamas 1 metro atstumas. Mokytojui rekomenduojama pamokos metu laikytis 2 metrų 

atstumo nuo mokinių. Saugumo užtikrinimui klasėse pažymėtos mokytojo zonos ribos. Mokiniai ir 

mokytojas pamokos metu privalo dėvėti kaukes. Imunizuoti mokytojai, kurie gali išlaikyti 2 metrų 

atstumą nuo mokinių, kalbėdami gali naudoti apsauginius skydelius. 

4. Visiems progimnazijos darbuotojams, mokiniams ir atvykusiems pašaliniams asmenims prie 

budinčio sudaroma galimybė pasimatuoti temperatūrą. 

5. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kviestiniai lektoriai ir kiti asmenys į mokyklos patalpas 

įeina tik išskirtiniais atvejais iš anksto suderinę savo atėjimo laiką ir gavę tam leidimą iš progimnazijos 

administracijos.  

6. Draudžiama į progimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija. 

7. Prie įėjimo į progimnaziją skelbiama informacija: 

7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 

ir kt.); 

 7.2 apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

 7.3. draudimą į progimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

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

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), nedelsiant atskiriamas nuo kitų mokinių, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai), kuriems atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama mokinį registruoti ir pasitikrinti dėl 

COVID 19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant 

elektroninę formą adresu www.1808.lt . Jeigu mokinys yra parašęs sutikimą dėl savikontrolės testų, jam 

sudaroma galimybė jį atlikti.  

http://www.1808.lt/


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

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

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti progimnazijos patalpas ir teritoriją. Darbuotojui 

rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba pildant elektroninę formą adresu www.1808.lt 

10. Progimnazijos darbuotojai, mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant 

informuoti Progimnazijos administraciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą ar 

NVSC paskirtą izoliaciją.  

11. Mokinių srautų judėjimo reguliavimui, pagal galimybes sudaromi judėjimo maršrutai, 

numatomi skirtingi įėjimai, sudaromas maitinimo grafikas, skiriami skirtingi sanitariniai mazgai. 

12. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis srautų izoliavimo principo. 

Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas. 

Klasės mokinių, tėvų susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu arba išimtinais atvejais tiesiogiai, 

laikantis šiose sąlygose numatytų reikalavimų. 

13. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, 

dezinfekuojamos ir išvėdinamos po kiekvienos pamokos - prieš atvykstant kitai srauto ar kito srauto 

grupei. 

14. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, 

laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kompiuterinė įranga ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu 

ar drėgnomis servetėlėmis ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

15. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir 

pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. 

16. Ribojamas ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone, 

inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, ji turi būti nuvaloma ir dezinfekuojamos po 

kiekvieno panaudojimo, rekomenduojama naudoti vienkartines pirštines. Informacinių technologijų 

kabinete ir dirbdami su kompiuterine technika mokiniai privalo naudoti rankų apsaugos priemones – 

vienkartines pirštines. Už dalinamų mokymo priemonių dezinfekavimą ir saugų naudojimą atsakingas 

mokantis mokytojas. 

17. Klasėse mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ar šaltas 

vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). 

18. Darbuotojų rankų dezinfekcijai gerai matomoje vietoje prie įėjimo į Progimnaziją 

pakabinamas rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. Darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl tinkamos rankų higienos. Kiekvienoje klasėje yra 

mokytojo rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. 

19. Kitas aplinkos valymas progimnazijoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

20. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke. 

Fizinio ugdymo pamokos organizuojamos patalpoje tik esant krituliams (lietus, sniegas). 

Rekomenduojama kitose erdvėse organizuoti technologijų, geografijos, pilietinio ugdymo, dailės, 

biologijos, psichologijos, dorinio ugdymo ir kitas pamokas. 

21. Pertraukų metu progimnazijos mokiniams draudžiama išeiti iš mokyklos teritorijos.  

22. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama 

tik su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir 

nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

 

IV. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

http://www.1808.lt/


 

23. Progimnazijos mokiniai pietauja pastate, kuriame mokosi.  5 – 6 klasės pietauja po 4 

pamokų, 7–8 klasės po 3 pamokų. 

24. Valgykloje rekomenduojama prie vieno stalo sėsti srauto vienos klasės mokiniams.  Tarp 

sėdinčių prie skirtingų stalų, jeigu yra galimybė, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. 

25. Po kiekvieno srauto valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. 

26. Progimnazijos valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų 

higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo ir 

popierinių rankšluosčių. 

27. progimnazijos valgyklos patalpose pateikiama informacija mokiniams, darbuotojams apie 

asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

 

V.MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS 

 

28. Mokiniai, važiuojantys į progimnaziją ar iš Progimnazijos mokykliniu autobusu, turi 

dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga 

lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma. 

29. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai privalo 

būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. 

30. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų 

saugos reikalavimų, taikomų keleiviams. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Pasikeitus teisės aktams ar sergamumo COVID-19 virusu Lietuvoje, Rokiškio rajone ar 

Progimnazijoje situacijai, gali būti keičiamos šio Aprašo nuostatos. 

32. Aprašas skelbiamas Progimnazijos internetiniame tinklapyje. 

 

 

 

 
 


