PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus 2020-08-28
įsakymu Nr. V-118

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO
BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO
VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOJE
TVARKOS APRAŠAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos (toliau – Mokykla) ugdymo organizavimo
būtinųjų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Mokyklos ugdymo
organizavimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d.
sprendimais Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“ ir Nr. V-1838 „Dėl
pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 dienos įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
II. SKYRIUS
MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ, MOKINIUS ATLYDINČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS
BŪKLĖS STEBĖJIMAS
3. Įpareigoju asmenis, atlydinčius mokinius, švietimo įstaigų darbuotojus, tarp jų ir
pedagogus, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.),
klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius trečiuosius asmenis (pvz., tėvus
(globėjus, rūpintojus), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukes). Kaukių
leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti
negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, gali būti parenkamos kitos asmeninės
apsaugos priemonės.
4.
Reikalavimų dėl atstumų laikymosi pamokos metu mokiniams nėra. Mokytojas
pamokos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki mokinių, jei atstumas neišlaikomas - mokytojas turi
dėvėti kaukę. Reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes pamokos metu, esant šiandieninei
epidemiologinei situacijai, nėra nustatytas.
5.
Mokiniai, darbuotojai, mokinius atlydintys asmenys ar tretieji asmenys, kurie teikia
paslaugas Mokykloje, gali matuotis kūno temperatūrą bekontakčiu termometru atvykus į Mokyklą
prie pagrindinio įėjimo. Temperatūros matavimą organizuoja Mokyklos sveikatos priežiūros
specialistas.
6.
Neformaliojo švietimo tiekėjas, atvykstantis į Mokyklą vesti neformaliojo ugdymo
pamokas, treniruotes, būrelius ar pan. yra atsakingas už asmenų, dalyvaujančių šiose veiklose
saugumą.
7.
Pirmokus lydintys asmenys (mokinių tėvai (globėjai)) į Mokyklos patalpas gali įeiti
mokinių adaptacijos laikotarpiu iki rugsėjo 4 dienos.

8.
Pirmųjų klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo rugsėjo 7 dienos ir 2-5 klasių
mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo rugsėjo 2 dienos į mokyklos patalpas įeina tik išskirtiniais
atvejais iš anksto užsiregistravę Mokyklos raštinėje, suderinę savo atėjimo laiką ir gavę tam leidimą
iš Mokyklos administracijos. Visi atvykę suaugusieji asmenys privalo dėvėti apsaugos kaukes.
9.
Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali palydėti mokinius iki įėjimo į Mokyklos patalpas,
pasitikdami pasibaigus pamokoms laukia mokinių Mokyklos kieme.
10. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu
su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu.
11. 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.).
Prie įėjimo į Mokyklą skelbiama informacija:
12.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo
etiketą ir kt.);
12.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
12.3. draudimą į švietimo įstaigą 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.).
12.

13. 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 izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai,
rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
14. 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.), nedelsiant apleidžia švietimo įstaigos patalpas ir kreipiasi
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju.
15. Švietimo įstaigos darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo
nedelsiant informuoti švietimo įstaigą apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų)
nustatytą COVID-19 ligą.
16. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese
dalyvauja nuotoliniu būdu.
III. SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
17. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo.
Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.
18. Klasės mokinių, tėvų susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu arba išimtinais
atvejais tiesiogiai, suderinus su Mokyklos administracija.
19. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos,
vėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.

20. Dažnai liečiami paviršiai valomi paviršiams skirtu valikliu 2 kartus per dieną po 2 ir 4
pamokos arba po 3 ir 5 pamokos.
21. Mokymo priemonės, inventorius, jei juo naudojasi daugiau kaip vienas mokinys,
išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
22.

Mokyklos lauko teritorija (išskyrus fizinio ugdymo pamokas) dalijama į dvi zonas:
22.1. Stadionas ir šalia jo esanti žaidimų aikštelė skiriama pradinių klasių mokiniams.
22.2. Aukščiau stadiono esanti Mokyklos teritorija – 5-8 klasių mokiniams.

23. Pamokos mokiniams organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje, išskyrus
informacinių technologijų, technologijų ir fizinio ugdymo pamokas.
Mokinių srautų judėjimas:
24.1. Pradinių klasių korpuse esanti šoninė laiptinė skirta tik pradinių klasių mokiniams,
24.2. Centrinė laiptinė dalijama į dvi dalis: viena kilti į viršų, kita- leistis žemyn.
24.3. Vyresniųjų klasių korpuse esanti šoninė laiptinė nuo II iki IV aukšto skiriama 58 klasių mokiniams, o į I aukštą leidžiama leistis tik 5-8 klasių mokiniams, vykstantiems į
technologijų pamoką.
24.4. Pertraukų metu mokiniai gali išeiti į Mokyklos teritoriją, būti klasėse arba šalia
klasės esančiame koridoriuje, draudžiama pradinių klasių mokiniams patekti į vyresniųjų mokinių
korpusą, o 5-8 klasių mokiniams į pradinukų.
24.

25. 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. SKYRIUS
MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
26.
27.

Maitinimas organizuojamas Mokyklos valgykloje.
Mokinių maitinimo grafikas:
27.1. 10.20 – 10.35 – 1 klasės
27.2. 10.45 – 11.00 – 3 klasės
27.3. 11.40 – 12.00 – 2 ir 4 klasės
27.4. 12.45 – 13.05 – 5 ir 6 klasės
27.5. 13.50 – 14.10 – 7 ir 8 klasės.
Nurodytu laiku kitų klasių mokiniams į Mokyklos valgyklos salę įeiti draudžiama.
28. Maistas, atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių arba
Mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.
29.

Po kiekvienos klasės valgymo salė išvėdinama ir išvaloma.
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30.

Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai.

