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1. Mokinių ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio 
ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir jo pakeitimais, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 
d. Nr. V-3080 sprendimu ,,Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio 
ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ ir jo pakeitimais. 

2. Gimnazija organizuoja mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas (toliau – mokiniai), nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą (toliau – priežiūros 
paslaugos) karantino laikotarpiu, kai tėvai, įtėviai, globėjai privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti 
darbo vietoje ir negali mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, 
priežiūros užtikrinti namuose ar mokiniai neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių 
priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu gimnazijos vaiko gerovės komisijos 
sprendimu: 

2.1. visi vyresni nei 6 metų asmenys gimnazijoje, išskyrus mokinius, ugdomus pagal 
pradinio ugdymo programas, jiems esant gimnazijoje ir (ar) jos teritorijoje, 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 leidžiama nedėvėti 
neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido 
skydelį); 

2.2. priežiūros paslaugos organizuojamos ne didesnėmis kaip 10 mokinių grupėmis, 
maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirba tik vienoje grupėje, mokiniai, 
kuriems teikiamos priežiūros paslaugos, lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, 
kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių mokinių kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos 
priežiūros paslaugos, tiek lauke; 

2.3. neorganizuojamos bendros veiklos kelioms mokinių grupėms; 
2.4. vienam mokiniui priežiūros paslaugų teikimo patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 

10 kv. m. plotas (neįskaičiuojamos tualetų erdvės); 
2.5. nevykdomos kontaktiniu būdu interaktyvios veiklos, kurių metu pagilėja, padažnėja 

kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi 
būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas; 



2 

 

2.6. mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijoje, mokiniai pietauja iš namų atsineštu 
maistu. Vienu metu valgo mokiniai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Po 
kiekvieno valgymo patalpa išvėdinama ir išvaloma; 

2.7. prie įėjimo gimnaziją mokiniams, jų tėvams, įtėviams, globėjams, darbuotojams ir 
kitiems asmenims pateikta informacija:  

2.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 
ir kt.); 

2.7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 
2.7.3. draudimą į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs 
kvėpavimas ir pan.); 

2.8. mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė yra stebima: 
2.8.1. sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims 

matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į gimnaziją; 
2.8.2. mokinys, kuriam priežiūros paslaugų teikimo metu pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs 
kvėpavimas ir pan.) nedelsiant atskiriamas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę 
informuojami jo tėvai, įtėviai, globėjai. Mokinio tėvams, įtėviams, globėjams, atvykus pasiimti 
mokinio, rekomenduojama kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų; 

2.8.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 
požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi 
nedelsiant apleisti priežiūros paslaugų teikimo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis 
konsultacijai į savo šeimos gydytoją; 

2.8.4. jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų, įtėvių, globėjų gavo informaciją 
apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant 
privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 
izoliaciją; 

2.8.5. draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 
laikotarpiu. 

2.9. užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais 
asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais; 

2.10. pašaliniai asmenys į gimnaziją joje esant mokiniams nėra įleidžiami, išskyrus atvejus, 
kai jie teikia paslaugas, būtinas priežiūros paslaugų teikimo organizavimui ar vykdo valstybines 
funkcijas. Mokinius atlydėti ir pasitikti tėvai, įtėviai, globėjai gali iki gimnazijos paradinių durų; 

2.11. gimnazijoje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai 
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai 
rankšluosčiai), gerai matomoje vietoje prie įėjimo į gimnaziją, tualetuose pakabintos rankų 
dezinfekcijai skirtos priemonės). Viešinama rekomendacija dėl tinkamos rankų higienos 
(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1)
.pdf). 

2.12. gimnazijos patalpos, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos, yra išvėdinamos prieš 
atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (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. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros 

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)
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patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos veiklos jos yra išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo 
priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos yra išvalomos ir 
dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis yra ribojamas. Kitas 
aplinkos valymas gimnazijoje atliekamas atsižvelgiant į 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). 

3. Mokinio tėvai, įtėviai, globėjai kreipiantis dėl priežiūros paslaugų mokantis nuotoliniu 
būdu gimnazijoje privalo pateikti savivaldybės administracijos nustatyta tvarka darbdavio pažymas. 

4. Mokinius pamokų ir pertraukų metu prižiūri gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirti 
asmenys. 

5. Mokiniams sudaromos galimybės naudotis gimnazijos planšetėmis, ausinėmis. 
6. Tėvams, įtėviams, globėjams pageidaujant gali būti teikiamos socialinio pedagogo, 

psichologo konsultacijos. Mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių švietimo pagalba teikiama 
pagal pedagoginės psichologinės tarnybos pateiktas rekomendacijas. 

 
 ---------------------------------------   
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