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                                                                                                              PATVIRTINTA  

                                                                                                              Trakų r. Aukštadvario 

                                                                                                              gimnazijos direktoriaus 

                                                                                                              2020-05-25 įsak. Nr. V1- 68 

 

 

TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS BENDROJO UGDYMO ORGANIZAVIMO 

MIŠRIUOJU BŪDU, MOKINIŲ INDIVIDUALIŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMO BEI 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKA  

 

 

Tvarka parengta vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. Nr. V-

1245 sprendimu ,,Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būtinų sąlygų“. 

1. Nuo gegužės 25 iki birželio 12 d. gimnazijoje organizuoti ugdymą mišriuoju būdu, 

pagal atskirai sudarytą tvarkaraštį, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis mokinių kontaktas su kitais 

asmenimis. 

2.  Specialiosios jungtinės klasės mokiniams ir mokiniams, turintiems ugdymosi 

sunkumų, ugdymo veiklas organizuoti 8 kabinete, tarp  sėdinčių mokinių išlaikomas ne mažesnis 

kaip 1 m atstumas. 

3.  Mokinių maitinimas neorganizuojamas.    

4. Švietimo pagalbos specialistai dirba su mokiniais nuotoliniu būdu.  

5. Kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai arba 

vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Konsultacijų metu išlaikomas ne mažesnis 

kaip 1 m atstumas. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, pagal galimybes trumpinti kontakto 

laiką iki 15 min. Po kiekvienos konsultacijos patalpos yra išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami 

paviršiai.  

6. Mokinių pavėžėjimas -  transporto priemonėje tarp sėdinčių mokinių turi būti 

išlaikomas 1 metro atstumas.  

                 7. Teikiama informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams): 

                 7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.);  

7.2. apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones); 

7.3. mokiniams draudžiama dalyvauti veiklose, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 

°C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas).  

 8.  Nustačius, kad mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), mokinys nedelsiant yra izoliuojamas, apie tai 

informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

dėl tolimesnių veiksmų.  

 9. Gimnazijoje dirba tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata stebima nuolat: 
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9.1. darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

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

kad į darbą nevyktų;  

9.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

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

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant nušalinami nuo darbo, jiems rekomenduojama 

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

konsultacijai nuotoliniu būdu;  

9.3. darbuotojams draudžiama dirbti, kuriems privaloma izoliacija, išskyrus darbuotojus, 

izoliacijos laikotarpiu, dirbančius nuotoliniu būdu.  

10. Mokiniai neturi tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina 

ugdymas ar tiesioginis darbas su mokiniais (pvz., valytojas, sargas, elektrikas, santechnikas ir 

pan.).  

11. Sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai 

rankšluosčiai). Mokinių ir darbuotojų rankų dezinfekcijai gerai matomoje vietoje prie įėjimo į 

gimnaziją, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.  

12. Klasės, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos,  

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai- 

(ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, 

elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiai skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kai 

ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos valomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.  

13.  Tvarka įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 25 d.  
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