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1. Progimnazijos mokytojai ir kiti pedagogai (toliau – mokytojai), darbuotojai, lankytojai, 

mokiniai ateidami į mokyklą, išeidami iš jos, eidami koridoriumi, į klases ar kabinetus bei 

būdami bendrose uždarose patalpose, kuriose tarp dalyvių neišlaikomas 2 m. atstumas, turi 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (toliau – kaukes). 

2. Klasėje mokiniai mokosi be kaukių, o mokytojas privalo ją užsidėti, jeigu prieina prie mokinio 

arčiau nei 2 m. atstumu. 

3. Mokiniai į mokyklą ateina bei išeina pro jiems skirtus įėjimus/išėjimus bei naudojasi 

sanitariniais mazgais (srautų schema pridedama – 1 priedas), esančiais arčiausiai mokymosi 

vietos. 

4. Pamokos 1–6 klasių mokiniams prasideda 8.00 val., o 7–8 klasių mokiniams – 8.55 val. 

5. Ribojant mokinių judėjimą, pagal galimybes organizuojamos po dvi to paties dalyko pamokos 

iš eilės (pamokų tvarkaraštis pridedamas – 2 priedas). 

6. Patariama kai kurių dalykų pamokas vesti lauke, jeigu tam tinkama aplinka, dalyko turinio 

ypatumai bei oro sąlygos. 

7. Pamokos, konsultacijos bei teikiama kita švietimo ir mokymosi pagalba organizuojama vienu 

metu tik tos pačios klasės mokiniams ir/ar nuotoliniu būdu. 

8. 5–8 klasių mokiniai daiktus iš individualių spintelių pasideda/pasiima tik atėję ir išeidami iš 

mokyklos. 

9. Kiekvienai mokinių klasei paskiriama atskira patalpa, t. y. klasė (patalpų sąrašas pridedamas 

– 3 priedas), kurioje vyksta visos pamokos. 

10. Klasėse mokiniai sėdi tik jam paskirtoje pastovioje mokymo(si) vietoje. 

11. Mokytojas ateina į klasę, praveda pamoką, išleidžia mokinius į koridoriuje pažymėtą 

konkrečios klasės vietą arba į lauką, atidaro langus vėdinimui ir išeina.  

12. Mokytojas, atėjęs į klasę, uždaro langus, pakviečia mokinius į klasę ir veda pamoką. 

13. Jeigu naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, sporto ir aktų salės), jos 

vėdinamos ir stalai bei dalijamos ugdymo priemonės dezinfekuojamos priskirto 

aptarnaujančio personalo darbuotojo po kiekvieno mokinių srauto pasikeitimo. 

14. Mokytojams rekomenduojama riboti dalijimąsi ugdymo priemonėmis. 

15. Greta esančiose klasėse, pagal galimybes, mokosi bendraamžiai. 

16. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje pagal koncentrus, t. y. 1–4 klasių 

mokiniai valgo per pamokas, o 5–8 klasių mokiniai – per pertraukas pagal sudarytą grafiką 

(maitinimo grafikas pridedamas – 4 priedas). 

17. Maistas, atsineštas iš namų valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos 

valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams. 

18. Prie visų 3-jų įėjimų į mokyklą įrengti dozatoriai su dezinfekciniu skysčiu, o sanitariniuose 

mazguose – skysto muilo bei vienkartinių rankšluosčių. 

19. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, stalų paviršius, laiptinių turėklus, elektros 

jungiklius ir kt.) valytojoms valyti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.          

20. Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į mokyklą, tėvai atveda/pasiima vaikus tik prie 

įėjimo/išėjimo į mokyklą. 

21. Mokiniui, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas ar kitokie užkrečiamų ligų 

požymiai, gali pasitikrinti temperatūrą pas budinčią ar mokyklos sveikatos priežiūros 

specialistę. 



22. Darbuotojas, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas ar kitokie užkrečiamų 

ligų požymiai, turi nedelsiant palikti mokyklos patalpas ir kreiptis pas gydytoją. 

23. Jeigu mokykla gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą, 

direktorius ar jo įgaliotas asmuo nedelsiant informuoja Nacionalinį sveikatos centrą ir 

bendradarbiauja tiriant šį įvykį. 

24. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kurie serga ar kuriems privaloma izoliacija. 

___________________ 

 

 


