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KELMĖS „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ IR 

SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Vadovaudamasi  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“ bei siekdama užtikrinti 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją mokykloje nustatoma laikytis šių 

reikalavimų: 

1. visi 1-10 kl. mokiniai privalo uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai 

dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti 1-4 kl. mokiniams pamokų metu, 

5-10 kl, mokiniams sportuojant arba vykdant veiklas, kurių negalima atlikti būnant su kauke, 

vykdymo metu ir  mokiniams, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas 

gali pakenkti jų sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).  

2. visiems mokyklos darbuotojams uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir 

visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). 

3. mokykloje  maksimaliai laikytis grupių, klasių atskyrimo principo (maksimaliai ribojamas 

skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu, tiek 

po pamokų). 

4. kiekvieną savaitę atlikti mokinių savikontrolės testavimą pagal mokykloje nustatytą tvarką. 

5. visiems mokyklos darbuotojams atlikti periodinį testavimą atliekant PGR tyrimą , išskyrus 

tuos darbuotojus, kurie yra pilnai vakcinuoti arba turi antikūnų. 

6. vykdyti visų mokyklos darbuotojų kontrolę dėl skiepų, antikūnų ir periodinio testavimo. 

2. Nustatoma: 

2.1.  mokinių srautus: I srautas – 1b, 2b, 2a, 3a klasių mokiniai, II srautas – 1a, 3b, 4a, 4 b 

klasių mokiniai, III srautas -  5,6 klasių mokiniai, IV srautas – 7,8,9,10 klasių mokiniai; 

2.2. skirtingoms klasėms priskirti skirtingus įėjimus ir išėjimus į mokyklos pastato;,  

2.3. skirtingoms klasėms numatyti atskiras sanitarinių mazgų patalpas; 

2.4. skirtingoms klasėms numatyti atskirus mokinių valgymo laiko grafikus; 

2.5. organizuojant fizinio ugdymo pamokas persirengimo kambariais naudojasi tik tos pačios 

klasės mokiniai; 

2.6. pailgintos dienos grupės veikloje dalyvauti tos pačios programos skirtingų klasių  

mokiniams; 

2.7. maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke;  

2.8. pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, užtikrinamas klasės (grupės, srauto) 

izoliacijos principas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, 

neorganizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė išvėdinama ir išvaloma.  

2.9. 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.  

2.10. prie įėjimo į mokyklą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir 

kitiems asmenims turi būti pateikta informacija:  

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

ir kt.); 

2.10.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes uždarose patalpose; 
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2.10.3. draudimą į mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

2.11.  sudaryti sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) 

kūno temperatūrą tik atvykus į mokyklą; 

2.12. mokiniui, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)  nedelsiant atskirti 

nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvus (globėjai, rūpintojai). Mokinio 

tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama jiems registruoti mokinį 

pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba 

pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;  

2.13. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant informuoja 

kuruojantį vadovą, sveikatos priežiūros specialistą ir  apleidžia mokyklos teritoriją,  patalpas. 

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

registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą 

adresu www.1808.lt;  

2.14. jeigu mokyklos atsakingi asmenys iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) 

gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), 

apie tai nedelsiant  informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir  bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius 

asmenis ir jiems taikant izoliaciją; 

2.15. draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu. 

2.16 draudžiama turėti tiesioginį kontaktą su mokiniais darbuotojams į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su mokiniais. 

2.17. 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) patekimas į mokyklos vidų ugdymo 

proceso metu yra ribojamas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokinius pasitinkam mokyklos kieme. Pirmų 

klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į mokyklos vidų ribojamas nuo spalio 1 d. 

2.18. jei nevykstant ugdymo procesui mokyklos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, 

prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos yra išvėdinamos, išvalomos ir dezinfekuojamos, laikantis 

rekomendacijų.  

2.19. mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai 

rankšluosčiai). Sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo 

į švietimo įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės); 

2.20. patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas yra išvėdinamos prieš atvykstant 

mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų 

paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu 

valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos 

(specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos išvėdinamos ir išvalomos. Jei 

mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

2.21. dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti ribojamas.  

2.22. kitas aplinkos valymas mokykloje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu  

2.23. mokykloje gali būti įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas: 
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2.23.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo 

pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu 

nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos ribojimas 

ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu; 

2.23.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos 

ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose mokinių ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu. 

2.23.3 esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui mokyklos 

direktoriaus sprendimu. 

____________________ 


