PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 8 d.
įsakymu Nr. 1.3.-79V
UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO
EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOJEDARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo ekstremaliosios situacijos Kazlų
Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje (toliau–Mokykla) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio ugdymo organizavimo tvarką
ekstremaliosios situacijos metu.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15
straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio
30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų
sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2543 „Dėl
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.
3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme
ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4. Mokyklos direktorius atsako už šio Aprašo paskelbimą mokyklos bendruomenės
nariams (mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems
asmenims).

II SKYRIUS
SAUGUMO REIKALAVIMAI MOKINIAMS, JUOS ATLYDINTIEMS ASMENIMS,
DARBUOTOJAMS. SRAUTŲ VALDYMAS
5. Visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose 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 ugdymo įstaigoje,
kitiems asmenims sportuojant, veiklų kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. 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).
6. Reikalavimų dėl atstumų laikymosi pamokos metu mokiniams nėra.

7. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus
atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines
funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į švietimo
įstaigos pastato vidų ugdymo proceso metu ribojamas.
8. Jei nevykstant ugdymo procesui švietimo įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms
reikmėms, prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos išvėdinamos, išvalomos ir
dezinfekuojamos, laikantis šio tvarkos aprašo 23 punkte nurodytų rekomendacijų.
9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais, iš anksto suderinę
savo atėjimo laiką bei vietą ir privalo dėvėti kaukę.
10. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų
metu, tiek po pamokų.
11. Mokinių srautai formuojami iš kuo mažiau skirtingų grupių ir sudaromi tokie srautai:
11.1. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių ir 1 klasės srautas;
11.2. 2, 3, 4 klasių mokinių srautas.
12. Skirtingoms klasės priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai iš mokyklos; numatyti
skirtingi sanitariniai mazgai.
13. Mokyklos teritorijoje, lauke numatytos erdvės, kuriuose pertraukas gali leisti skirtingų
klasių (grupių) mokiniai;
14. Mokyklos lauko erdvės suskirstytos į zonas (1 pav. ), kuriomis skirtingu laiku naudojasi
skirtingos klasės pagal sudarytą tvarkaraštį (2 pav.). Pamokų ir pertraukų metu mokinius prižiūri
mokytojai ar kiti darbuotojai.
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15. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke,
lauko klasėse.
16. Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas sureguliuotas taip, kad būtų
užtikrintas grupės izoliacijos principo taikymas. Po kiekvienos grupės valgymo valgyklos salė
išvėdinama ir išvaloma.
17. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu
dirbama tik su tos pačios grupės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir
nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.
18. Vienos klasės (grupės) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų
patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis skirtingi
mokytojai atvyksta į klasei (grupei) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vyksta pas mokytoją.
19. Prie įėjimo į švietimo įstaigą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams),
darbuotojams ir kitiems asmenims pateikiama ši informacija:
19.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo
etiketą ir kt.);
19.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes uždarose patalpose;
19.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

III SKYRIUS
MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ, MOKINIUS ATLYDINČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS
BŪKLĖS STEBĖJIMAS
20. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė stebima:
20.1. sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims
matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą;
20.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, 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 rekomenduojama
kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų;
20.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti
švietimo įstaigos patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos
gydytoją;
20.4. švietimo įstaiga gavusi iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų)
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;
Papunkčio pakeitimai
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20.5. draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija,
izoliacijos laikotarpiu.
21. Užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais
asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ HIGIENAI, PATALPŲ
VALYMUI
22. Švietimo įstaigoje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo,
vienkartiniai rankšluosčiai).
23. Sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo
į švietimo įstaigą, tualetuose padėtos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
24. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas 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 pa.), po kiekvienos pamokos jos išvėdinamos ir
išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos
išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis yra
ribojamas. Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas patalpų valymui COVID – 19 pandemijos metu (https://bit.ly3hGFqV4).
V SKYRIUS
REIKALAVIMAI MOKINIŲ VEŽIOJIMUI
25. Mokyklinio autobuso vairuotojas užtikrina priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos
sveikatos apaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. V-1251 „Dėl viešojo transporto bei keleivių vežimo
specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugų teikimo sąlygų“ laikymąsi.
VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
ORGANIZAVIMUI
26. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos vykdomos maksimaliai laikantis
grupių izoliacijos principo:
26.1. vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad
būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo

paslaugos. Esant pagrįstam poreikiui grupės gali būti performuojamos. Tokiu atveju grupės turi
būti sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui;
26.2. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, negali turėti
kontakto su vaikais;
26.3. skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas ribojamas, jei kontakto išvengti
neįmanoma, ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas;
26.4. ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai maitinami ikimokyklinio ugdymo grupės
patalpose.
26.5. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje
valgymo salėje, vaikai maitinami pagal iš anksto parengtą grafiką. Po kiekvienos grupės bendra
valgymo salė išvėdinama ir išvaloma;
26.6. bendros veiklos kelioms vaikų grupėms neorganizuojamos. Bendro naudojimo
patalpa (salė, muzikos kabinetas), po kiekvienos grupės panaudojimo išvėdinamos ir išvalomos;
26.7. maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos
kelių grupių veiklos, tarp grupių išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.
27. Visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose
dėvi 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 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, jiems esant ugdymo įstaigoje, kitiems asmenims veiklų, kurių negalima atlikti būnant
su kauke, vykdymo metu. 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).
28. Organizuojant kontaktines švietimo pagalbos specialistų konsultacijas, jos teikiamos
individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama
fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami
paviršiai.
29. Prie įėjimo į ikimokyklinio ugdymo grupes tėvams (globėjams, rūpintojams),
darbuotojams ir kitiems asmenims pateikta informacija apie:
29.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir
kt.);
29.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose;
29.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
30. Šalia įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis
ugdymas, sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje
vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
31. Vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė stebima ( sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno
temperatūrą). Užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai,
kuriems
pasireiškia
ūmių
viršutinių
kvėpavimo
takų
infekcijų
požymiai
(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos
higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami.

32. Darbuotojų sveikata stebima:
32.1. sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą atvykus į darbą.
33. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai
(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) nedelsiant apleidžia teritoriją ir
patalpas, kuriose vykdomos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos.
Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą
adresu www.1808.lt.
34. Administracija gavus iš darbuotojo, vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) informaciją
apie jam 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;
Papunkčio pakeitimas
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35. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija,
izoliacijos laikotarpiu.
36. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir
vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama
skysto muilo). Turi būti sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (tualetuose pakabintos
rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
37. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės,
dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.
38. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir
ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų
atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas
rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4).
39. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus
atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui
ar vykdo valstybines funkcijas. Jei nevykstant ugdymo procesui įstaigos patalpos yra
panaudojamos kitoms reikmėms, prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos išvėdinamos,
išvalomos ir dezinfekuojamos, laikantis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
parengtomis
rekomendacijomis
patalpų
valymui
COVID-19
pandemijos
metu
(https://bit.ly/3hGFqV4).

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai.
41. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės
aktų nustatyta tvarka.

_______________________

