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KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 
 2020–2021 MOKSLO METAIS TVARKA ESANT COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIUI

1. Bendrieji reikalavimai

Ugdymo procesas  mokykloje  organizuojamas,  atsižvelgiant  į  epidemiologinę  situaciją  ir  Sveikatos
apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.  Vadovaujantis  bendraisiais  ugdymo planais ir  kitais
teisės aktais, parengiami 2020–2021 mokslo metų mokyklos ugdymo planai. 

Mokykloje  yra  maksimaliai  laikomasi  numatytų  saugos  priemonių,  ribojami  mokyklos
bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

Mokyklos darbuotojams  kiekvieną dieną atvykus į darbą matuojama temperatūra. Prie įėjimo į
mokyklą sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai, gerai matomoje vietoje padėtos rankų dezinfekcijai
skirtos  priemonės,  pakabinta  informacija  apie  asmens  higienos  laikymosi  būtinybę  (rankų higieną,
kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
Darbuotojai privalo:

 atvykę į mokykla dezinfekuoti rankas,
 mokykloje dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
 laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo nuo mokinio ir kolegų;
 pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams

(karščiavimas  (37,3  °C  ir  daugiau),  sloga,  kosulys,  čiaudulys,  pasunkėjęs  kvėpavimas,
viduriavimas,  vėmimas  ir  pan.),  nedelsiant  nusišalinti  nuo  darbo  ir  kreiptis  į  savo  šeimos
gydytojas.

Į mokyklą yra priimami tik sveiki mokiniai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų,  ūmių žarnyno infekcijų  ir  kitų  užkrečiamųjų  ligų  požymių.  Atėjus  į  mokyklą  nuotoliniu
termometru  matuojama  mokinio  kūno  temperatūrą,  registruojama  tam  skirtame  žurnale.  Jeigu  su
mokiniu kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno
infekcijų  ir  kitų  užkrečiamųjų  ligų  požymių  (pvz.,  karščiavimas,  sloga,  kosulys,  pasunkėjęs
kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), prašoma tėvų/globėjų vaiko į mokyklą neleisti.

2. Mokymosi vieta

Kiekvienai mokinių klasei yra priskirta konkreti patalpa., t. y. klasė, kurioje vyksta 

pamokos.  Esant  palankiam orui  pamokos yra organizuojamos  lauke.  Mokiniai  suskirstyti  taip,  kad
gretutinėse patalpose mokytųsi panašaus amžiaus vaikai, kad kiek įmanoma daugiau išvengti skirtingo
amžiaus mokinių kontaktų.



          Specializuotuose dalykų kabinetuose vyksta tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, tai
informacinių  technologijų  kabinetas,  technologijų  (maisto  gamyba)  kabinetas,   sporto  kabinetai,
švietimo  pagalbos  specialistų  kabinetai,  kiekvieną  kartą  dezinfekuojami  paviršiai.  Yra  sudarytas
dezinfekavimo grafikas,  kuriame pažymima,  kad kabinetas  buvo dezinfekuotas,  užtikrinant  tinkamą
higieną.  Patalpos  valomos  atsižvelgiant  į  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerijos
parengtas  rekomendacijas  patalpų  valymui  COVID-19  pandemijos  metu.  Esant  galimybei
specializuotuose dalykų kabinetuose tai pačiai klasei vyksta dvi pamokas iš eilės. 
            Mokiniai persirengia savo klasėse. 
            Patalpos yra vėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

3. Mokinių ir darbuotojų srautų judėjimas mokykloje

              Mokinių srautų judėjimas yra nukreiptas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais.
Mokykloje  esant poreikiui  yra galimybė naudotis  keliais  įėjimais  ir  išėjimais.  Pamokų ir  pertraukų
metu mokinius prižiūri mokytojai ir kiti darbuotojai,  yra sudarytas skirtingų klasių grupių pertraukų
grafikas, kad skirtingo amžiaus vaikai nekontaktuotų. Kontaktiniu būdu mokykloje ir atvirose erdvėse
organizuojamos veiklos vykdomos laikantis visų saugumą užtikrinančių reikalavimų (atstumo, higienos
ir kt.).

Pertraukų grafikas

Klasės
I 
pertrauka

II 
pertrauka Pietūs I-IV Pietūs V pastabos

1-2 pradinės klasės ir 3, 4 SL 9.05 11.00 13.00-13.15
12.00-
12.15

2 laiptinė

5-6 S 9.15 11.10 13.00-13.15
12.00-
12.15

2 laiptinė

 5- 6-7 L 9.15 11,10 13.00-13.15
12.00-
12,15

1laiptinė

8, 9 L 9.25 11.20 13.00-13.15
12.00-
12.15

1 laiptinė

7, 8 S 9.35 11.30 13.45-14.15
12.45-
13.15

1 laiptinė

10 L ir 9.45 11.40 13.45-14.15
12.45-
13.15

2 laiptinė

soc. Įgūdžių pirmieji metai 9.45 11.40 13.45-14.45
12.45-
13.15

2 laiptinė

9, 10 S 9.55 11,50 13.45-14.45
12.45-
13.15

1 laiptinė

soc. Įgūdžių 2-3 metai 9.55 11.50 13.45-14.15
12.45-
13.15

1 laiptinė

* Mokyklos administracija pasilieka teisę, esant poreikiui, keisti grafiką.



4. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai

           Ugdymo programoms įgyvendinti mokykla skiria tiek pamokų, kiek numatyta priešmokylinio,
pradinio ir pagrindinio ugdymo bendruosiuose planuose. Mokiniams teikiama reikalinga švietimo ir
mokymosi pagalba. Esant galimybei organizuojamos dvi to paties dalyko pamokos iš eilės. Vykdomos
dvi  pertraukos  paskirtu  laiku  po 15 min.,  panašaus  amžiaus  vaikų  grupėms ir  ilgesnio  laiko  pietų
pertrauka, per kurią vaikai gali pailsėti, taip pat per tą laiką yra dezinfekuojama valgykla.

Jei  pamokų  turinio  ypatumai  leidžia,  esant  palankiam  orui  pamokos  organizuojamos  lauke.
Rekomenduojama  maksimaliai  išnaudoti  galimybes  ugdymą organizavimui  lauke,  grupines  veiklas
organizuoti lauke, lauko klasėje.                                                              

 Jei lauke organizuojamas užsiėmimas, ugdomoji veikla kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti
išlaikomas 1 metro atstumas. Užsiėmimų lauke metu mokytojas pažymi žymekliu (priskirtu kiekvienai
klasei) teritoriją, kurioje bus vykdomas veikla.

Neformaliojo  vaikų  švietimo  veiklos  vykdomos  laikantis  grupių  izoliacijos  principo:
užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose; neformaliojo vaikų švietimo
veiklos  būtų  vykdomos  taip,  kad  būtų  išvengta  skirtingų grupių  vaikų kontakto  patalpose,  kuriose
vykdoma veikla.

Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo. Organizuojant
renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas;

Grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai
(globėjai,  rūpintojai),  kai  tarp  dalyvių neišlaikomas  2 metrų  atstumas,  privalo  dėvėti  nosį  ir  burną
dengiančias  apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).  Kaukių leidžiama
nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

5. Mokinių maitinimas

            Maitinimas organizuojamas klasėmis,  išskyrus laiką,  kai mokiniai  gyvena bendrabutyje
mokyklos valgykloje – skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Skirtingų amžiaus
grupių  vaikai  maitinami  skirtingu  laiku.  Mokyklos  valgykloje  yra  sudarytos  saugios  sąlygos
pasinaudoti  stalo  įrankiais,  įrankiai  yra  paruošti  ir  sudėti  ant  stalų.  Maistas  atsinešamas  iš  namų,
valgomas  klasėje,  laikantis  higienos  taisyklių,  arba  mokyklos  valgykloje,  pietaujant  tos  klasės
mokiniams.  Mokyklos  valgykloje  yra užtikrintos  tinkamos  sąlygos  darbuotojų  ir  mokinių  higienai:
praustuvėse tiekiamas šiltas  ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo,  vienkartinės
priemonės rankoms nusišluostyti. 

6. Mokinių vežiojimas

          Mokykliniame autobuse vaikai sėdi saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo. Mokiniai,
važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus  mokinius,
kuriems dėl  kaukės  dėvėjimo gali  pablogėti  sveikata,  arba kurie  serga lėtinėmis  ligomis,  dėl kurių



kaukės dėvėti neįmanoma. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami
paviršiai  yra  dezinfekuojami  kas  kartą  prieš  įlaipinant  kitą  vežamų  mokinių  grupę.  Kaukes  dėvi
autobuso vairuotojas ir mokinius lydintis asmuo.

7. Koronaviruso atvejis mokykloje

          Jeigu mokyklos vadovas iš mokytojo, kito darbuotojo, mokinio, jo tėvų gaus informaciją apie
jam  nustatytą  COVID-19  ligą  (koronoviruso  infekciją),  apie  tai  nedelsdamas  privalės  informuoti
Nacionalinį  visuomenės  sveikatos  centrą  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos.  Vadovas  privalės
bendradarbiauti su centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.
Mokiniui  sunegalavus,  kol  atvyks  tėvai,  vaikas  pasilieka  mokytojo  kabinete,  vengiant  kontakto  su
aplinkiniais asmenimis.

       Jei  mokyklos darbuotojui  ar  mokiniui  yra nustatoma COVID-19 liga,  mokyklos mokiniams
ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu: ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko
skiriama sinchroniniam ugdymui, kai visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja kurse per atstumą, tačiau
tuo pat metu, ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui, kai mokinys ir mokytojas
dirba  skirtingu  laiku,  bendraudami  el.  paštu  bei  kitomis  panašiomis  priemonėmis.  Bendruosiuose
ugdymo planuose taip pat numatyta, kad nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė negali viršyti 2
valandų.

8. Mokinių bendrabutis

Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams taikomos anksčiau minėti reikalavimai.

                                              ––––––––––––––––––––––––––––––


