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Ugdymo proceso organizavimo tvarka nuo 2021-09-01
1. Ugdymas vyks kontaktiniu būdu. Kontaktinis mokymas organizuojamas laikantis operacijų
vadovo-sveikatos apsaugos ministro nustatytų saugos reikalavimų.
2. PUG ir 1-4 klasių mokiniai į pamokas ateina per centrinį įėjimą. Juda į kabinetus centrine laiptine
arba leidžiasi į rūbinę laiptais dešinėje. Iš rūbinės į kabinetus eina per centrinę laiptinę. Per pertraukas
būna kabinete arba koridoriuje prie kabineto. Organizuota grupe lydimi mokytojo gali eiti į
pagrindinį kiemą. Vieni mokiniai, mokytojai leidus, gali eiti į vidinį kiemelį. Pradinių klasių mokiniai
juda tik centrine laiptine. Naudojasi tualetais tik savo koridoriuje. Vaikų žaidimų aikštelė, esanti
vidiniame mokyklos kieme, skirta tik PUG ir 1, 2, 3, 4 klasių mokiniams.
3. Kaukių leidžiama nedėvėti PUG vaikams ir 1-4 klasių mokiniams, jiems esant progimnazijoje ar
jos teritorijoje.
4. PUG vaikus ir 1 klasių mokinius atlydintys ir pasiimantys asmenys privalo 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 gali nedėvėti neįgalumą turintys
asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens
sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).
5. 2,3,4 klasių mokinius atlydintys asmenys, mokinius į pamokas atlydi iki mokyklos durų. Pasitinka
mokinius po pamokų lauke prie centrinio įėjimo, jei lyja – pirmojo aukšto fojė, dėvėdami veido
kaukes.
6. 5-8 klasių mokiniams pamokos vyksta paskirtuose kabinetuose. Mokiniai į pamokas ateina per
centrinį įėjimą. Leidžiasi į rūbinę arba eina į kabinetus per šonines laiptines. Iš rūbinės į kabinetus
eina per šoninę laiptinę. Pertraukų metu būna kabinete arba koridoriuje prie kabineto arba eina į lauką
per šonines laiptines. Naudojasi tualetais tik savo koridoriuje. 5-8 klasių mokiniai juda tik šoninėmis
laiptinėmis.
7. 5-8 klasių mokiniai progimnazijos uždarose patalpose turi 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 sportuojant, 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
(šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).
8. Rūbinėje vienu metu gali būti tik 5 mokiniai.
9. Valgykloje mokiniai ir darbuotojai laikosi valgyklos darbuotojų nustatytų reikalavimų. Jei 5-8
klasės mokinys per pietų pertrauką eina pavalgyti namo – turi būti tėvų sutikimas. Maistas
atsinešamas iš namų valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje,
pietaujant tos klasės mokiniams.

10. Prieš fizinio lavinimo pamoką ir jai pasibaigus mokiniai persirengia: merginos – persirengimo
kambariuose prie sporto salės; vaikinai – klasei paskirtoje rūbinėje, ne daugiau 5 mokinių vienu metu.
11. Mokiniai, darbuotojai, mokinius atlydintys asmenys, kūno temperatūrą gali pasimatuoti pas
mokyklos budėtoją.
12. 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 kabinete Nr. 112, iškviečiami mokinio tėvai. Mokinio
tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti jiems registruoti mokinį
pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba
pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt .
13. Darbuotojas, kuriam darbo 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.) turi nedelsiant apleisti mokyklos 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.
14. Draudžiama į mokyklą ateiti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu ir
asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), ar kurie turi ligų požymių (kosėja,
sloguoja, sunkiai kvėpuoja).
15. Visi, atvykstantys į mokyklą privalo laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo,
čiaudėjimo etiketo).
16. Visi progimnazijos darbuotojai uždarose patalpose turi 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 sportuojant, 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 (šiems
asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).
17. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir
kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai ( durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai,
kėdžių atramos, laiptinės turėklai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus
per dieną. Inventorius, kuriuo naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, išvalomas ir dezinfekuojamas
po kiekvieno panaudojimo. Bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.) po kiekvienos
pamokos išvėdinamos ir išvalomos.
18. Būreliuose ir kituose neformalaus švietimo užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse,
vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų. Skaičius neribojamas jei visi vaikai ir
darbuotojai yra arba pasiskiepiję arba persirgę, arba nuolat testuojasi dėl COVID-19 ligos.
19. Pailgintos dienos grupės veikla organizuojama PUG ir 1 klasės mokiniams.
20. Progimnazijoje, ugdymo proceso metu, visais kitais aukščiau nenumatytais atvejais, vadovautis
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimais.
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