PATVIRTINTA
Vilkaviškio Salomėjos Nėries
pagrindinės mokyklos direktoriaus
2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-48
VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ
UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. KOVO 22 D. MOKYKLOJE TVARKA
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 1.4 p., Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. B-ĮV-294 „Dėl ugdymo, priežiūros ir
maitinimo organizavimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.
kovo 19 d. įsakymu Nr. B-ĮV-294 „Dėl ugdymo organizavimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19
d. sprendimu Nr. V-576 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl
neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-B-ĮV-294 „Dėl ugdymo
organizavimo“, nuo 2021 m. kovo 22 d. n u s t a t a u:
1. Ugdymas 5–10 klasių mokiniams Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje
mokykloje vykdomas nuotoliniu būdu.
2. Pailgintos darbo dienos grupės veikla neorganizuojama.
3. Švietimo pagalba teikiama atsižvelgiant į mokyklos VGK priimtus nutarimus ir pagal
tvarkaraštį (patvirtintas tvarkaraštis ir grafikas).
4. Mokiniams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra skirtas nemokamas maitinimas,
už mokymosi nuotoliniu būdu savaitę išduodamas sausas davinys.
5. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai mokykloje besimokantiems mokiniams
organizuojami mišriu būdu:
5.1. atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai, užtikrinant valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
5.2. uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai ir užtikrinamas 30 m2
paslaugos teikimo plotas vienam vaikui, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas
visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis sąlygas;
5.2.1. kai negalima užtikrinti 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytų ugdymo sąlygų, neformaliojo
vaikų švietimo užsiėmimai organizuojami nuotoliniu būdu.
6. Įprastas mokyklos darbo laikas, pamokų ir pertraukų laikas nekoreguojamas.
7. Visi vyresni nei 6 metų asmenys mokykloje, mokyklinio autobuso vairuotojas ir
mokiniai – ir mokykliniame autobuse 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 vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo
programą, jiems esant mokykloje ir jos teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie
dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos
būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).
8.
Mokyklos transporte mokiniams leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu
kaip vieno metro atstumu.
9. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas užsiėmimų
metu:
9.1. vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą
dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turi
atvykti į klasei (grupei) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);

9.2. skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatomi atskiri
judėjimo maršrutai iki klasės, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo
kambarių;
9.3. tualeto patalpos yra priskiriamos naudotis konkrečios klasės (grupės) mokiniams;
9.4. numatomos atskiros mokyklos lauko teritorijos erdvės leisti pertraukas skirtingų
klasių (grupių) mokiniams.
10. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu
metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais (pagal patvirtintus tvarkaraščius). Po kiekvienos
konsultacijos / veiklos / užsiėmimo patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai,
naudotos priemonės.
11. Prie įėjimo į mokyklą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams
ir kitiems asmenims pateikiama informacija:
11.1.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo
etiketą ir kt.);
11.1.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
11.1.3. draudimą į mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
12. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė stebima:
12.1.1. sudaromos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims
matuoti(s) kūno temperatūrą vos atvykus į mokyklą;
12.1.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso 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 (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio,
rekomenduoti kreiptis konsultacijos į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų;
12.1.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir
pan.), turi nedelsdamas apleisti švietimo įstaigos patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis
konsultacijos į savo šeimos gydytoją.
13. Jeigu mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją
apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsdama
privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant
izoliaciją.
14. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu.
15. Užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais
asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.
16. Vykstant ugdymo procesui, pašaliniai asmenys į mokyklą neįleidžiami, išskyrus
atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo procesui organizuoti, ar vykdo valstybines
funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į švietimo įstaigos
pastato vidų ugdymo proceso metu ribojamas, nustatomos tam skirtos erdvės ar vietos.
17. Mokykloje sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai). Sudaroma galimybė darbuotojams dezinfekuoti rankas (gerai matomoje vietoje prie
įėjimo į mokyklą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
18. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, turi būti 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
patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir
išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos
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išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis
ribojamas.
19. Ugdymas mokykloje vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas
visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis sąlygas. Pagrindinio ugdymo programoje dalyvauja tik tie mokiniai, kuriems nėra
galimybių jungtis prie pamokų iš namų ir / ar patiria kitų sunkumų (vadovaujantis VGK mokyklos
nutarimais). Ugdymas pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje vykdomas nuotoliniu būdu.
20. Ši informacija skelbiama mokyklos e dienyne, aptarnaujantis personalas
supažindinamas pasirašytinai.
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