
PATVIRTINTA 

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 

2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V1-74 

 

VILNIAUS R. BEZDONIŲ „SAULĖTEKIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR 1–10 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO(SI) 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS SĄLYGOMIS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) 

priešmokyklinio ugdymo ir 1–10 klasių mokinių ugdymo(si) ekstremalios situacijos sąlygomis 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja saugaus mokymosi Mokykloje tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimais ir rekomendacijomis. 

3. Aprašas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d. 

 

II SKYRIUS 

BŪTINŲJŲ SAUGUMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

 

4. Mokiniai ir darbuotojai testuojami kaupinių būdu kas septynias dienas Mokyklos 

patalpose. 

5. Testavimas atliekamas vieną kartą per savaitę. Mokiniai testuojami savo klasėse.  

6. Į Mokyklos patalpas patenkama ir išeinama iš jos tik pro konkrečiai klasei skirtą įėjimą / 

išėjimą (1 priedas). 

7. Atėjęs į Mokyklą mokinys iki savo klasės eina dėvėdamas nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (toliau – kaukė). Per pamokas ir pertraukų metu, kai patalpoje yra tik vienos 

klasės mokiniai, pradinių klasių mokiniams kaukių dėvėti neprivaloma. 

8. Mokyklos darbuotojai privalo visada dėvėti kaukes, išskyrus tada, kai jie yra vieni 

atskiroje patalpoje. 

9. Tėvai privalo užtikrinti, kad vaikai į Mokyklą nevyktų, jei jam pasireiškia karščiavimas 

ar kiti viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai. 

10. Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos (išskyrus informacines technologijas, fizinį 

ugdymą ir lauke vykstančias pamokas) visą dieną organizuojamos toje pačioje klasėje. 

11. Fizinis ugdymas vedamas kiekvienai klasei atskirai Mokyklos salėje arba lauke. Po 

kiekvienos pamokos sporto salė išvėdinama ir išvaloma. Fizinio ugdymo pamokų metu turi būti 

užtikrinamas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas. 

12. Pertraukos mokiniams organizuojamos skirtingose patalpose. Atvykę į mokyklą ir 

fizinio ugdymo pamokas mokiniai persirengia konkrečiai klasei numatytoje vietoje: priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo bei 6 ir 10 klasių mokiniai prie klasių, 5, 7–9 klasių mokiniai – jiems skirtoje 

rūbinėje (2 priedas). 

13. Esant palankioms oro sąlygoms pertraukas mokiniai gali leisti lauke numatytoje tai 

klasei teritorijoje (3 priedas). Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas organizuoti lauke, lauko 

klasėje. 

14. Pailgintos dienos grupės veikloje dalyvauja tik tos pačios klasės mokiniai. 



2 

 

15. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir 

nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

16. Prie įėjimo į Mokyklą mokiniams, jų tėvams, darbuotojams ir kitiems asmenims 

pateikta informacija dėl saugumo užtikrinimo (4 priedas).  

17. Užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais 

asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais. 

18. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į Mokyklą neįleidžiami, išskyrus atvejus, 

kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. 

Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų ir nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų patekimas į 

Mokyklos pastato vidų ribojamas. Tėvai su klasės vadovais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais, administracija bendrauja telefonu, elektroniniu paštu, TAMO ir kitais nuotolinės 

komunikacijos būdais. 

19. Mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai ir 

dezinfekcijai. 

20. Klasės ir kitos patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos 

konsultacijos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 

Dažnai liečiami paviršiai valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Patalpos, kuriose mokiniai leidžia 

laiką pertraukų metu, po kiekvienos pertraukos išvėdinamos ir išvalomos.  

21. Mokymo priemonės, inventorius, kuriuo naudojasi daugiau kaip vienas mokinys,  

išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis 

ribojamas.  

22. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

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

turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai, jis 

nedelsiant izoliuojamas.  

23. 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 Mokyklos patalpas.  

24. Mokyklos darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai privalo nedelsiant informuoti administraciją 

apie nustatytą COVID-19 ligą, kuri priima reikiamus sprendimus ir toliau atlieka teisės aktuose 

numatytus veiksmus. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 

25. Ugdymo(si) procesas gali vykti dviem būdais: kontaktiniu ar nuotoliniu (sąvokos 

apibrėžtos Mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos apraše). 

26. Nuotolinis ugdymas organizuojamas, jei dėl COVIS-19 ligos protrūkio klasėje mokiniai 

turėtų izoliuotis ar pablogėjus epidemiologinei situacijai teisės aktų nustatytu laiku. 

27. Už kiekvienos klasės ugdymo proceso organizavimo komunikavimą atsakingas klasės 

vadovas. 

28. Mokyklos lauko teritorija dalijama į zonas, kuriose pertraukų laiką leidžia tam tikros 

klasės mokiniai (3 priedas). 

29. Ugdymo(si) organizavimo lauko klasėse laiką mokytojai derinasi tarpusavyje iš anksto 

susitardami. 

30. Pertraukų metu mokiniams draudžiama laisvai judėti po mokyklos patalpas. 
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31. Mokyklos bibliotekoje mokiniai lankosi pagal numatytą grafiką (5 priedas). Po 

kiekvienos klasės apsilankymo biblioteka išvėdinama ir dezinfekuojami paviršiai. 

 

III SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

32. Mokinių maitinimas organizuojamas kiekvienai klasei skirtingu laiku pagal numatytą 

grafiką (6 priedas). Po kiekvienos klasės valgymo valgykla išvėdinama ir išvaloma. 

33. Į valgyklą priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinius atlydi klasės vadovas. 

34. Mokiniams kitu laiku į valgyklą įeiti draudžiama. 

35. Atsineštas iš namų maistas valgomas valgykloje klasei numatytu laiku arba klasėje, 

laikantis higienos taisyklių. 

36. Mokyklos darbuotojai užtikrina tinkamą higienos ir patalpų dezinfekavimo reikalavimų 

laikymąsi. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

37. Pasikeitus teisės aktams, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 

38. Nenumatyti atvejai sprendžiami neeiliniuose pasitarimuose. 

 

 

____________________________ 
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Mokyklos priešmokyklinio 

ugdymo ir 1–10 klasių mokinių 

ugdymo(si) ekstremalios situacijos 

sąlygomis tvarkos aprašo 

1 priedas 

PATEKIMO Į MOKYKLOS PATALPAS IR IŠĖJIMO 

 SCHEMA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Priešmokyklinio 

ugdymo ir  

1 , 2 

klasės 
 3, 4, 6 

klasės 

5 ir 7 

klasės 

 8 ir 9 

klasės 

   10 

 klasė 
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Mokyklos priešmokyklinio 

ugdymo ir 1–10 klasių mokinių 

ugdymo(si) ekstremalios situacijos 

sąlygomis tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

KLASIŲ PERTRAUKŲ LEIDIMO VIETŲ SCHEMA 

 

 

Pradinių klasių korpusas 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

 

 

1 klasė 

 

 

2 klasė 

 

 

4 klasė 

 

 

3 klasė 

 

 

 

1 ir 2 klasių mokinių pertraukų leidimo vieta 
(koridorius pradinių klasių korpuse) 

 

 

3 ir 4 klasių mokinių pertraukų leidimo vieta 
(koridorius pradinių klasių korpuse) 

 

Pagrindinio ugdymo korpusas 

 

  

 

     8 klasė 

      

 

     7 klasė 

      

 

     9 klasė 

     

 

    5 klasė 

7 ir 8 klasių mokinių 

pertraukų leidimo vieta 
     (koridorius pagrindinių klasių korpuse) 

5 ir 9 klasių mokinių pertraukų 

leidimo vieta 
         (koridorius pagrindinių klasių korpuse) 

 

 

 

6 klasės mokinių pertraukų 

leidimo vieta 
     (koridorius pagrindinių klasių korpuse) 

  

 

 

 

                   6 klasė 

 

Antras aukštas 

 

 

 

10 klasė 

 

10 klasės mokinių 

pertraukų leidimo 

vieta 
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5, 7–9 klasių rūbinės 

 

 

5 klasės 

 

 

 

 

7 klasė 

 

 

8 klasė 

 

 

9 klasė 
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Mokyklos priešmokyklinio 

ugdymo ir 1–10 klasių mokinių 

ugdymo(si) ekstremalios situacijos 

sąlygomis tvarkos aprašo 

3 priedas 

MOKYKLOS TERITORIJŲ PRISKYRIMO KONKREČIOM KLASĖMS 

 SCHEMA 

 

8   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

klasė 

3 

klasė 

4 

klasė 

5  

klasė

s 

6 

klasė

s 
7  

klasė

s 
8  

klasė

s 

10  

klasė

s 

1 

klasė 

9 

klasė 

Priešmok

yklinio 

ugdymo 

grupė 
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Mokyklos priešmokyklinio 

ugdymo ir 1–10 klasių mokinių 

ugdymo(si) ekstremalios situacijos 

sąlygomis tvarkos aprašo 

4 priedas 

INFORMACIJA 

DĖL SAUGUMO UŽTIKRINIMO 

 

1. Reikalavimai dėl kaukių dėvėjimo: 

1.1. Atėjęs į Mokyklą mokinys iki savo klasės eina dėvėdamas nosį ir burną dengiančia 

kauke; 

1.2. Per pamokas ir pertraukų metu, kai patalpoje yra tik vienos klasės mokiniai, pradinių 

klasių mokiniams kaukių dėvėti neprivaloma; 

1.3.  Mokyklos darbuotojai privalo visada dėvėti kaukes, išskyrus tada, kai jie yra vieni 

atskiroje patalpoje 

2. Draudžiama į Mokyklą atvykti mokiniams ir darbuotojams, kuriems: 

2.1. pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas 

(37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

2.2. taikoma izoliacija. 

3. Būtina laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo: 
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Mokyklos priešmokyklinio 

ugdymo ir 1–10 klasių mokinių 

ugdymo(si) ekstremalios situacijos 

sąlygomis tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

MOKYKLOS BIBLIOTEKOS LANKYMO 

GRAFIKAS 

        

 

Klasė Laikas 

1  Antradieniais ir ketvirtadieniais 

 10.10–11.00 

2 Antradieniais ir ketvirtadieniais 

11.10–12.00 

3 Antradieniais ir ketvirtadieniais 

12.10–13.00 

4 Antradieniais ir ketvirtadieniais 

13.10–14.00 

5 Pirmadieniais ir trečiadieniais 

10.10–11.00 

6 Pirmadieniais ir trečiadieniais 

11.10–12.00 

7 Pirmadieniais ir trečiadieniais 

12.10–13.00 

8 Pirmadieniais ir trečiadieniais 

13.10–14.00 

9 Penktadieniais 

10.10–12.00 

10 

 

Penktadieniais 

12.10–14.00 
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Mokyklos priešmokyklinio 

ugdymo ir 1–10 klasių mokinių 

ugdymo(si) ekstremalios situacijos 

sąlygomis tvarkos aprašo 

6 priedas 

 

MOKINIŲ MAITINAMO ORGANIZAVIMO 

GRAFIKAS 

 

Klasė / grupė Laikas (val.) 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupė 

 

1 klasė  

2 klasė  

3 klasė  

4 klasė  

5 klasė  

6 klasė  

7 klasė  

8 klasė  

9 klasė  

10 klasė  

 


