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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla)  priešmokyklinio, pradinio 

ir pagrindinio ugdymo  organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Mokyklos darbo 

organizavimo ir bendruomenės veiksmų tvarką, saugos ir sveikatos reikalavimus.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir rekomendacijomis: 

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“; 

2.2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios  

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

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir jo pakeitimais; 

2.3. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios  

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo 

vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir jo pakeitimais; 

2.4. 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“ ir jo pakeitimais. 

 
  

II SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, turi būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos 

priemonių, ribojami Mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. 

4. Apsaugos priemonių naudojimas: 

4.1. visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose 

privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines veido kaukes ar 

respiratorius), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės), išskyrus: 

4.1.1. vaikus, ugdomus pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas; 

4.1.2. asmenims veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu; 

4.1.3. asmenims, turintiems neįgalumą, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali 

ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti 

veido skydelius); 

4.1.4. darbuotojams, kurie kaukių dėvėti negali dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz. darbas 

su klausos negalią turinčiais asmenimis). Šie asmenys gali naudoti kitas riziką mažinančias priemones 

(pvz. veido skydelius); 

4.3. Mokykloje sudarytos sąlygos  pa(si)matuoti temperatūrą. Termometras laikomas 

mokytojų kambaryje ir priešmokyklinėje klasėje.  
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4.4. Mokykloje sudarytos sąlygos mokinių, darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje 

vietoje prie įėjimo į mokyklą, tualetuose ir klasėse padėtos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

5.  Mokymosi vieta: 

5.1.  1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 klasių mokiniai ir mokytojai į mokyklą patenka per I įėjimą,  

priešmokyklinukai, 2,3 klasės mokiniai, mokytojai ir lankytojai patenka per II įėjimą, 8 klasės 

mokiniai mokosi II mokyklos pastate; 

5.2.  mokiniai mokosi paskirtoje klasėje: 1, 4, 7 klasės – pagrindinio pastato II aukšte, 5, 6, 9 

(Informacinių technologijų kab.),10 (Muzikos/Šokių kab.) klasės – pagrindinio pastato I aukšte; 

5.2.1. ugdymą mokykloje organizuojant tik pagal pradinio ugdymo programą vienos klasės 

(grupės) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą dieną 

organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (skirtingi mokytojai turi atvykti į klasei priskirtą 

patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją); 

5.3.  muzikos, šokių ir informacinių technologijų pamokos vyksta muzikos ir informacinių 

technologijų kabinetuose. Fizinis ugdymas vyksta ilgajame koridoriuje I aukšte (II įėjimas) . Po 

muzikos ir fizinio ugdymo pamokos mokytojai užtikrina naudotų priemonių ir darbo vietos 

dezinfekciją. Informacinių technologijų kabinete darbo vietą mokinys dezinfekuoja prieš pamoką; 

5.4.  mokytojas, atėjęs į klasę, dezinfekuoja savo darbo vietą, išeidamas atidaro langus klasės 

vėdinimui; 

5.5. paskirti personalo darbuotojai 2 kartus išvalo Mokyklos patalpas: pirmą kartą klases per 

pietų pertraukas, bendro naudojimo patalpas per 2 ir 3 pamokas, dezinfekuoja durų rankenas, stalus, 

laiptų turėklus. Antrą kartą patalpas išvalo, išvėdina ir dezinfekuoja pasibaigus ugdymo procesui.  

6. Mokinių srautų valdymas mokykloje: 

6.1. ugdymą mokykloje organizuojant tik pagal pradinio ugdymo programą 1–2 klasių 

mokinių poilsio zona lauke – kiemas nuo mokyklos iki gatvės. 3–4 klasių poilsio zona lauke – vidinis 

mokyklos kiemas ir stadionas; 

6.2. 1-4 klasių mokiniai į biblioteką eina per pamoką lydimi mokytojos, 5-10 klasių mokiniai 

pagal poreikį susitarus su bibliotekininke; 

6.3. siekiama išvengti pradinių klasių mokinių sankirtos su 5-10 klasių mokiniais. 

7. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai: 

7.1. visų dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir oro temperatūros sąlygos, 

rekomenduojama organizuoti lauke; 

7.2. mokiniams turi būti suteikta reikalinga švietimo ir mokymosi pagalba. Pagalbą teikti 

individualiai;  

7.3. mokinį, kurio temperatūra yra 37,3 °C arba aukštesnė, tėvai privalo per 1 val. nuo 

informacijos gavimo, pasiimti iš Mokyklos; 

7.4. karščiuojantis mokinys izoliuojamas socialinės pedagogės kabinete (II mokyklos pastate). 

Jį prižiūri Mokyklos vadovo įpareigotas asmuo; 

7.7. Pailgintos dienos grupės veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės (srauto) mokiniai. 

8. Mokinių maitinimas: 

8.1. 10.10-10.30 val. – 2 klasės mokiniai,   

8.1.1. 10.30-10.40 val.– 1 klasės mokiniai; 

8.1.2. 11.15-11.35 val. – 3-4 klasės ir 5-6 klasių mokiniai; 

8.1.3. 12.00-12.20 val. – priešmokyklinės klasės mokiniai; 

8.1.4. 12.20-12.40 val. – 7-8  klasės ir 9-10 klasės mokiniai; 

8.2. privaloma tinkamai nusiplauti rankas; 

8.3. eilėje ir sėdant prie stalo, privaloma laikytis saugaus atstumo; 

8.4. geriamą vandenį rekomenduojama atsinešti; 

8.5. valgyklos stalai, kėdės, durų rankenos dezinfekuojami po kiekvieno naudojimosi, salė 

plaunama, dezinfekuojama ir vėdinama po kiekvienos maitinimo pertraukos. 

9. Mokinių vežiojimas: 

9.1. vairuotojas negali dirbti sirgdamas arba kai jam  pasireiškia ūmių kvėpavimo takų 

infekcijos simptomai, arba kai jam yra taikomas reikalavimas dėl izoliacijos; 
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9.2. vairuotojas ir mokiniai, mokykliniame autobuse privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

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

visiškai dengia nosį ir burną. Vairuotojas gali atsisakyti vežti keleivius, kurie nedėvi kaukių. 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); 

9.3. vairuotojas įspėja mokinius įlaipinimo ir išlaipinimo vietose laikytis ne  mažesnio, kaip 

1 metro atstumo.; 

9.4. mokykliniame autobuse: 

9.4.1. įrengiama gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje rankų dezinfekavimo priemonė;  

9.4.2. aiškiai matomoje vietoje pakabinama  informacija apie prevencines COVID-19 ligos 

(koronavirusinės infekcijos) priemones – saugų atstumą, rankų ir kosėjimo bei čiaudėjimo higieną, 

privalomą kaukių dėvėjimą, rekomendacija nesilankyti viešose vietose, jei pasireiškia ūmios 

kvėpavimo takų infekcijos simptomai, informacija, kad pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų susirgimų požymiams (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), rekomenduojama 

konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju 

konsultacijai; 

9.5. vairuotojas užtikrina reguliarų autobuso vėdinimą, dažnai liečiamų paviršių (rankenos, 

turėklai ir pan.) valymą ir dezinfekavimą; 

9.6. mokyklinio autobuso valymas ir dezinfekcija turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per 

dieną. Aplinkos valymas ir dezinfekcija viešojo transporto priemonės vietoje būtų atliekama 

vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos 

priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf).“ 

10. Priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimas: 

10.1. ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis izoliacijos principo: 

10.1.2. su vaikais neturi kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais; 

10.1.3. vaikai maitinami 2 kartus (pusryčiai ir vakarienė) klasės patalpose, o 1 kartą (pietūs) 

mokyklos valgyklos patalpose; 

10.2. kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, teikiamos individualiai ar vienu 

metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. 

Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai; 

10.3. prie įėjimo į patalpas pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę 

(rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

10.4. užtikrinama, kad šalia įėjimų į patalpas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai 

(gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos 

priemonės); 

10.5. užtikrinama, kad būtų vertinama visų priimamų vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems 

pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos 

HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. 

balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 

80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami; 

10.6. ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirba darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima: 

10.6.1. sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į darbą; 

10.6.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai; 
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10.6.3. jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą 

COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), Mokykla apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), darbuotojui nurodama 

bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis; 

10.6.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

10.7. užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo); 

10.8. užtikrinama, kad patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 

2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekama 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas 

patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%20(1).pdf); 

10.9. asmenys, atlydintys vaikus dėvi nosį ir burną dengiančias priemones (medicinines veido 

kaukes ar respiratorius). 

11. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 

11.1. neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi vykti laikantis mokinių grupių izoliacijos 

principo. Mokiniai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės veiklose, vengiama skirtingų grupių 

mokinių kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla; 

11.2. visi darbuotojai ir vyresni nei 6 metai vaikai dėvi kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti 

vaikams, dalyvaujantiems stovyklose, asmenims, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti 

būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama 

dėvėti veido skydelį). 

11.3. prieš ir po neformaliojo vaikų švietimo veiklos patalpos išvėdinamos, o aplinkos 

valymas patalpoje atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%20(1).pdf). 

12. Žingsniai įtariant COVID-19 ligą: 

12.1. nustatyti, kad, 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 visos ar dalies 

ribojimas ir dėl to visos ar dalies švietimo įstaigos veikla yra sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu, laikoma, kad švietimo įstaigoje įvestas infekcijų plitimą ribojantis 

režimas. 

13. Patalpų valymas įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį: 

13.1.  įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį Mokykloje patalpos pirmiausiai turi būti: 

13.1.1. 1 val. vėdinamos; 

13.1.2. išvėdinus, vadovaujantis šio aprašo 1 priedu, turi būti kruopščiai valomos  neutraliu 

valikliu; 

13.1.3. po valymo neutraliu valikliu visi paviršiai nukenksminami prieš virusus efektyviu 

biocidu. Licencijuoti produktai turi būti naudojami pagal gamintojo instrukcijas; 

13.2. dezinfekcijai kaip alternatyva gali būti naudojamas 0,05 proc. natrio hipochloritas 

(NaCLO) (skiedimas 1:100, jei naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija 5 proc.). 

Paviršiams, kuriuos gali pažeisti natrio hipochloritas, gali būti naudojami produktai etanolio pagrindu 

(mažiausiai 70 proc.); 

13.2.1. tualetų, praustuvių ir sanitarinių mazgų valymą reikia atlikti atsargiai, siekiant išvengti 

purslų. Dezinfekcija atliekama po įprasto valymo, naudojant biocidą, efektyvų prieš virusus arba 

0,1 proc. natrio hipochloritą; 
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13.2.2. pagal galimybes naudoti vienkartinius valymo reikmenis/inventorių, pvz., 

vienkartinius rankšluosčius, šluostes. Jei vienkartinių valymo reikmenų nėra, valymo reikmenys 

(šluostė, kempinė ir kt.) turi būti dedami į dezinfekcinį tirpalą efektyvų prieš virusus arba 0,1 proc. 

natrio hipochloritą. Jei nei vieno iš šių tirpalų nėra, valymo reikmenys turi būti išmesti ir pakartotinai 

nenaudojami; 

13.2.3. rekomenduojama naudoti skirtingus valymo reikmenis skirtingoms zonoms; 

13.2.4. jei trūktų valymo reikmenų, valymo procesą reikėtų pradėti nuo švariausių vietų judant 

į nešvariausias vietas (pvz., pradedama nuo bendrų patalpų, užbaigiama sergančiojo darbo vietoje); 

13.2.5. darbuotojai, užsiimantys aplinkos valymu, kurioje buvo įtariamas ar patvirtintas 

COVID-19 atvejis, turi dėvėti šias asmenines apsaugos priemones (AAP): 

13.2.6. medicininę kaukę arba respiratorių; 

13.2.7. uniformą ir vienkartinę plastikinę prijuostę; 

13.2.8. pirštines; 

13.2.9. rankų higiena atliekama kiekvieną kartą nusiėmus pirštines ar kaukę; 

13.2.10. valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos 

kaip nerūšiuojamos atliekos. Darbuotojai, tvarkantys atliekas, turi dėvėti AAP. 
 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Aprašas keičiamas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimams. 

___________________________ 

 


