
PATVIRTINTA 

Šilutės r. Katyčių pagrindinės  

mokyklos direktoriaus  

2021 m. gegužės 7 d.  

įsakymu Nr. V1-42 
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MOKYKLOJE UGDYMO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 

 

 

1. Covid – 19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių mokykloje tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja ugdymo proceso organizavimą, atsižvelgiant į epidemiologinę 

situaciją. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 6 d. 

sprendimu Nr. V-1036  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-

2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 178 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose 

leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos 

tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. Mokyklos darbuotojai privalo laikytis šiame tvarkos apraše nustatytų reikalavimų: 

3.1. dirbant mokykloje kontaktiniu būdu mokyklos darbuotojai bendrose uždarose 

erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje ir pan.) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones)(toliau – kaukė); 

3.2. mokytojai klasėse ir kitose mokymo patalpose, jei tarp jų ir mokinių neišlaikomas 2 

metrų atstumas privalo dėvėti kaukes; 

3.3. mokytojai privalo informuoti mokinius, dalyvaujančius ugdymo ir neformaliojo 

švietimo veiklos, mokomuosiuose kabinetuose, klasėse ir kitose mokymo patalpose, jei tarp jų 

neišlaikomas 2 metrų atstumas, kad privaloma dėvėti kaukes; 

3.4. kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas 

negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į 

profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

4. Tarp ugdymo veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 

metro atstumas. 

5. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų 

metu, tiek po pamokų:  

5.1. vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną 

organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėti atvykti 

į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją) priskiriami 

skirtingoms klasėms skirtingi įėjimai ir išėjimai (1 priedas);  

5.2. koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, skirtingų klasių pamokų pradžios ir 

pabaigos, pertraukų laikas, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie 

atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi 

pertraukų metu (2 priedas);  



5.3. numatomi judėjimo iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), 

sanitarinių mazgų maršrutai; mokinių spintelės (jei įmanoma) išdėstomos tame pačiame aukšte, 

kur vyksta pamokos tų klasių mokiniams; taikomos kitos organizacinės priemones (3 priedas). 

6. Maksimaliai išnaudojama galimybė pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, 

lauko erdvėse. 

7. Mokykloje sureguliuotas pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laikas siekiant 

sumažinti mokinių skaičių valgykloje, maksimaliai išnaudojamas klasės izoliacijos principo 

taikymas, kaimyninių klasių, besinaudojančių ta pačia koridoriaus erdve, maitinimas vienu metu 

pagal parengtą sėdėjimo planą ir grafiką (4 priedas). 

8. Mokyklos ūkvedys atsakingas už civilinę apsaugą prie įėjimo į mokyklą pateikia 

informaciją apie: 

8.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

8.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; 

8.3. draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 
o
C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

9. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė bus stebima: 

9.1. esant poreikiui (pvz. rajone padidėjus sergamumui) sudaromos sąlygos mokiniams, 

darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į 

mokyklą; 

9.2. į mokyklą neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 
o
C ir 

daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

9.3. asmuo, kuriam pasireiškia karščiavimas (37,3 
o
C ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) mokykloje turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai 

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

9.4. darbuotojui, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 
o
C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan. ), turi nedelsiant apleisti mokyklos patalpas ir kreiptis 

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

9.5. administracijai gavus informaciją iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, 

rūpintojų) apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai 

nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir 

jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 

9.6. į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

10. Mokyklos mokytojai privalo išvėdinti klases, kuriose vykdomos pamokos prieš 

atvykstant jose dalyvaujantiems mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Jeigu ugdymo 

priemonėmis, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, jos turi būti nuvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

11. Mokyklos valytojas įpareigojamos: 

11.1. vėdinti bendras darbo patalpas ne rečiau nei 1 kartą per valandą; 

11.2. sudaryti tinkamas sąlygas rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas 

vanduo, prie praustuvų patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai, rankų džiovintuvas); 

11.3. sudaryti galimybę veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai 

(gerai matomoje vietoje prie įėjimo į mokyklą padėtos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).

pdf; 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf


11.4. dažnai liečiamus paviršius (ugdymo priemonės, 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 (ir pagal poreikį – praėjus didesniam srautui 

mokinių); 

11.5. jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salė ir pan.), po kiekvienos 

klasės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos; 

11.6. kitas aplinkos valymas mokykloje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200

327%20(1).pdf).. 
 

 

__________________________________   

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)


Covid – 19 (koronaviruso infekcijos) 

valdymo priemonių mokykloje 

ugdymo laikotarpiu tvarkos aprašo 

1 priedas 
 

 

 

 

Įėjimas ir išėjimas pro  duris iš kiemo pusės  

 
Klasė Kabinetas 

Priešmokyklinė 1a. 

1-3 2a. 

2-4 2a. 

Ikimokyklinė 1a. 

 

 

 

 

 
Įėjimas ir išėjimas pro Paradines duris 
 

III aukštas 

 
5-6 geografijos kab. 

7 lietuvių k. kab. 

8 rusų k. kab. 
 

IV aukštas 
 

9 fizikos kab. 

10 istorijos kab. 
 

 
 

 

 

  



Covid – 19 (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių 

mokykloje ugdymo laikotarpiu 

tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 klasė 

 

1pamoka 9.00 – 9.35 

2 pamoka 9.55 – 10.30 

pietų pertrauka 

3 pamoka 11.00 – 11.35 

4 pamoka 11.55 – 12.30 

5 pamoka 12.50 – 13.25 

2-4 klasė 

  1 pamoka 9.00 – 9.45 

2 pamoka 9.55 – 10.40 

pietų pertrauka 

3 pamoka 11.00 – 11.45 

4 pamoka 11.55 – 12.40 

5 pamoka 12.50 – 13.35 

5 – 10 klasių 

  1 pamoka 8.30 -9.15 

2 pamoka 9.25 – 10.10 

3 pamoka 10.20 – 11.05 

4 pamoka 11.25 – 12.10 

pietų pertrauka 

5 pamoka 12.30 – 13.15  

6 pamoka 13.25 – 14.10 

7 pamoka 14.20 – 15.05 

 

  

    

  

  

  

  

  

  



Covid – 19 (koronaviruso infekcijos) 

valdymo priemonių mokykloje ugdymo 

laikotarpiu tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

VALGYKLOS SĖDĖJIMO PLANAS MOKINIŲ MAITINIMUI SRAUTAIS 
 

VALGYKLOS PLANAS (1-4 KL.)

1 2 3

4

 

 



VALGYKLOS PLANAS (PUG)

PUG PUG

 

  



VALGYKLOS PLANAS (5-10 KL.)

5-6 5-6 8

7

9 10

 


