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DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA GIMNAZIJOJE EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS ATVEJU 2021-2022 MOKSLO METAIS  

 

BENDRI REIKALAVIMAI 

 

1. Prie įėjimo į gimnaziją dviejose vietose (prie paradinio įėjimo durų ir prie pagalbinių 

patalpų durų) pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, 

kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.),  sudaromos sąlygos rankų dezinfekcijai ir temperatūros 

pasimatavimui. 

2. Įėjimas į gimnaziją ir išėjimas iš jos: 

2.1. 1-6, 9 klasių mokiniai į gimnaziją įeina ir iš jos išeina pro paradines duris, 7, 8, 2g-4g 

klasės mokiniai - pro pagalbines duris (iš gatvės pusės),  

2.2. darbuotojai į gimnaziją įeina ir iš jos išeina pro paradines duris, pagalbinių patalpų 

duris. 

2.3  pašaliniai asmenys į mokyklą neįleidžiami. 

3. Įeinant į gimnaziją ir gimnazijos koridoriuose privaloma dėvėti  veidą ir burną 

dengiančias kaukes, išskyrus tuos, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata arba kurie 

serga lėtinėmis ligomis ir kaukės dėvėti neįmanoma. 

           4. Mokiniai, pamiršę kaukę, gali ją įsigyti pas budėtoją. 

           5. Gimnazijoje draudžiama  būti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

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

           6. Gimnazijos patalpos vėdinamos iš ryto ir kiekvienos pertraukos metu.  

           7. Dažnai liečiami paviršiai (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: po antros arba trečios pamokos ir po ketvirtos arba penktos 

pamokos. 

           8. Mokinių ir darbuotojų naudojimasis tualetais:  

           8.1 1-6, 9 klasių mokiniai naudojasi I a. tualetais; 

           8.2  7,8, 2g - 4g klasių mokiniai naudojasi II a. tualetais; 

           8.3. darbuotojai naudojasi tik jiems skirtais tualetais.  

           9. Tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, praustuvėse tiekiamas šiltas 

ir šaltas vanduo, prie jų patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai.  

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS   
 

           10. Mokiniai, jaučiantys peršalimo simptomus ar  po ūminių susirgimų, gydytojams 

rekomendavus, gali mokytis nuotoliniu būdu. 

           11. Mokinių, grižusių iš šalių, iš kurių privaloma izoliuotis, prašymu (iki 14 m. amžiaus 

mokinių tėvų /globėjų prašymu), turi būti mokomi nuotoliniu būdu.    

           12. Pamokų metu kaukes dėvi mokiniai nuo penktos klasės, tačiau jas rekomenduojama 

dėvėti pertraukų metu, esant susibūrimuose. 

           13. Mokytojai, jeigu pamokos metu tarp mokytojo ir mokinių gali išlaikyti 2 metrų atstumą,  

gali dirbti ir be apsaugos priemonių, tačiau, jeigu jie pamokos metu judės tarp mokinių, teiks 

konsultacijas prie mokinio, tokiu atveju jiems reikės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. 

           14. Pamokų tvarkaraštis sudaromas taip, kad būtų iš eilės dvi to paties dalyko pamokos, 

išskirtinais atvejais - po vieną pamoką. 

           15. Kai kurių dalykų pamokos gali būti vedamos lauke, jeigu tinkama gimnazijos aplinka, 

oro temperatūra.  
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           16. Kiekviena klasė turi savo patalpas: 

     I B aukštas - 4 klasė;     II A aukštas - 1, 2, 3 klasės 

     I A aukštas  - 6, 9 (1g) klasės  - ( 6 – tikybos k.,  8 - anglų k.) 

     II A aukštas  -5 klasė  - rusų k. ,  

     II B a. 8 – biologijos k, 10 (2g)., matematikos k. ,11(3g) – matematikos k. 

     IIIB a. 7, IVg  - (7 -fizikos k.,12 ( 4g) kl. –chemijos.  

           17. Mokiniai vaikšto į dailės, technologijų, informacinių technologijų, etikos,  kabinetus. 

           18. Pertraukų metu rekomenduojama neišeiti už gimnazijos teritorijos ribų, neiti pirkti 

maisto į miestelyje esančias parduotuves. Apie tai mokinius informuoja klasių vadovai. 

           19. Budintys mokytojai prižiūri, kad mokiniai pertraukų metu laikytųsi atstumo. 

            20. Esant palankiai oro temperatūrai, mokiniai pertraukas gali praleisti lauke:1-4 klasių 

mokiniai – vidiniame gimnazijos kiemelyje, 5-8 kl. mokiniai – priešais gimnaziją esančiame 

kiemelyje, 1g-4g klasės mokiniai – renginių kiemelyje. 

   21.   Klasių vadovai informuoja mokinius ir jų tėvus, kad jei mokiniai pertraukų metu išeina 

už gimnazijos teritorijos, maisto prekybos objektuose jie privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones, o grįžę į gimnaziją – nusiplauti rankas vandeniu ir skystu muilu. 

            22. Renginių metu privaloma laikytis saugaus atstumo. Jeigu renginys vyksta lauke – vieno 

metro, jei uždarose patalpose – mažiausiai 2 metrų saugaus atstumo. Renginiuose dalyvaujantys turi 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

23. Būrelių veiklos turi vykti laikantis vaikų grupių izoliacijos principo. Būrelių vadovai 

rūpinasi, kad vaikai nuolatos  dalyvautų tos pačios grupės veiklose, vengtų skirtingų grupių vaikų 

kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla.  

24 Mokiniui, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai turi būti nedelsiant izoliuotas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę 

informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams rekomenduojama patikrinti vaiko sveikatą 

dėl COVID -19 ligos tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą www.1808.lt 

25. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai turi nedelsiant apleisti gimnazijos patalpas ir teritoriją. Darbuotojui rekomenduojama dėl 

COVID -19 ligos registruotis 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą www.1808.lt 

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

      26. Skiriamos dvi  maitinimo pertraukos:  

26.1. po 3 pamokų valgo 1-5 klasių mokiniai (30 min.) Maitinimo laikas: 1 kl. - 10.35, 2 kl. 

-11.45, 3 kl. -10.40, 4 kl. -10.45, 4 kl. -10.55  

26.2. po 4 pamokų valgo 6-12 klasių mokiniai (35 min.) maitinimo laikas : 6 kl. -11.50, 7 kl. 

– 11.55, 8kl -12.00, 1g - 12.05, 2g. -12.10, 3g -12.15, 4gkl -12.20 

27. Po kiekvienos maitinimo pertraukos dezinfekuojamos ir vėdinamos valgyklos patalpos. 

28. Mokiniai valgykloje stovi laikydamiesi vieno metro atstumo.  

            29. Budintys valgykloje mokytojai primena, kaip laikomasi rankų plovimo, valgymo 

higienos, atstumų bei mokinių judėjimo reikalavimų. 

            30.Prieš valgydami visi plaunasi rankas su vandeniu ir skystu muilu. 

            31. Vienu metu plaunasi tik viena klasė.  

            32. Pradinių klasių mokytojai valgo kartu su savo klase, vyresniųjų klasių mokytojai kartu 

su vyresniaisiais mokiniais. Kitas mokyklos personalas valgo atskiru laiku. 

 

MOKINIŲ VEŽIMAS 

            33. Mokiniai, į gimnaziją atvykstantys ir iš gimnazijos grįžtantys mokykliniais autobusais, 

sėdi saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo.  

34. Vairuotojas ir mokiniai mokykliniuose autobusuose privalo dėvėti kaukes. 

34.  Autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai  dezinfekuojami. 

 

___________________ 
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