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UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOJE 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Ugdymo proceso organizavimo Vilniaus Gabijos progimnazijoje (toliau 

progimnazija) aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja būtinus bendruomenės narių veiksmus 

siekiant užtikrinti būtinąsias sąlygas organizuojant pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalį. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

rugpjūčio 17 d. sprendimą Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“. 

 

II. ĮĖJIMO TVARKA 

 

1. Asmenys, atlydintys mokinius į mokyklą, su jais atsisveikina prie mokyklos durų.  

2. Mokiniai įeiti į mokyklą gali tik per jiems nurodytą įėjimą: 

2.1. Per pirmą įėjimą iš dešinės į mokyklą ateina 2, 3 ir 4 klasių mokiniai.  

2.2. Per antrą įėjimą iš dešinės į mokyklą ateina 1 ir 3 e klasių mokiniai. 

2.3. Per pirmą įėjimą iš kairės į mokyklą atena 5–8 klasių mokiniai. 

3. Įėję per nurodytą įėjimą, mokykloje mokiniai gali judėti tik pagal nurodytą judėjimo 

planą (judėjimo krypčių plakatai kabo kiekviename aukšte).  

4. Į mokyklos pastatą tėvams (globėjams, rūpintojams) galima patekti tik išskirtiniais 

atvejais ir iš anksto užsiregistravus bei suderinus atvykimo laiką. Bendrose uždarose erdvėse, kai 

neišlaikomas 2 metrų atstumas, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Išimtis galima neįgalumą turintiems asmenims, kurie 

dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatai. 
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III. SAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO IR SAUGUMO UŽTINRINIMO 

TVARKA 

 

5. Mokytojai pamokų metu, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Išimtis galima 

neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatai. 

6. Reikalavimų dėl atstumų ir kaukių dėvėjimo pamokų metu mokiniams nėra. Kaukės 

mokiniams privalomos išėjus iš savo kabineto (išimtis taikoma neįgalumą turintiems asmenims, 

kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatai). 

7. Mokiniai mokosi tik jiems paskirtuose kabinetuose, mokytojai dalykininkai vaikšto į 

klases. Išimtis prancūzų kalbos, vokiečių kalbos, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) pamokos ir, 

pagal galimybes, kitų užsienio kalbų pamokos – šių dalykų mokytojai vedasi mokinius į savo 

klases. 

 

IV. PATALPŲ VĖDINIMAS 

 

8. Klasės sistemingai vėdinamos: 

8.1. Turintys pirmą pamoką mokytojai atvyksta į darbą 15 minučių anksčiau ir išvėdina 

kabinetą. 

8.2. Po antros pamokos vėdinamos a, c, e, g klasės (pagal poreikį patariama vėdinti ir 

dažniau). 

8.3. Po ketvirtos pamokos vėdinamos b, d, f, h klasės (pagal poreikį patariama vėdinti ir 

dažniau). 

8.4. Paskutinę pamoką klasėje turintys mokytojai mokiniams išėjus pasilieka 10 

minučių klasėje ir išvėdina kabinetą. 

 

V. RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Renginiai ekstremalios situacijos metu mokykloje gali būti organizuojami, 

vadovaujantis „Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu“. 
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VI. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Mokytojams rekomenduojama maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas organizuoti 

lauke. 

11. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos 

išvėdinamos ir nuvalomi liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

 

VII. PATALPŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ DEZINFEKCIJA BEI ŠVAROS 

PALAIKYMAS 

 

12. Dezinfekcija:  

12.1. Du kartus per dieną dezinfekuojami liečiami paviršiai (rozetės, jungikliai, durų 

rankenos). 

 12.2. Jeigu tomis pačiomis mokymosi priemonėmis naudojasi skirtingų klasių mokiniai 

(sporto inventorius, vadovėliai ir pan.), jos išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno 

panaudojimo. 

13. Mokinių ir mokytojų rankų higienai praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, skystas 

muilas, dezinfekcinės priemonės, vienkartiniai rankšluosčiai. 

14. Kiekvieno aukšto koridoriuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. 

 

VIII. MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

15. Maitinimas: 

15.1. Mokyklos valgykloje maitinimas organizuojamas srautais: 

 9.30 (po trijų pamokų) valgo 1 klasių mokiniai. 

 10.35 (po trijų pamokų) valgo 2, 3 ir 6 klasių mokiniai. 

 11.50 (po keturių pamokų) valgo 4 ir 5 klasių  

 13.05 (po penkių pamokų) valgo 7 ir 8 klasių mokiniai. 

15.2. Po kiekvienos klasės valgymo salė išvėdinama ir išvaloma. 

15.3. Valgykloje užtikrinamos sąlygos darbuotojų ir mokinių higienai: praustuvėse 

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

priemonės rankoms nusišluostyti. 

15.4. Valgykloje pateikiama informacija mokiniams, darbuotojams apie asmens 

higienos 
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laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

 

IX. ASMENŲ LANKYMOSI PROGIMNAZIJOJE TVARKA 

 

16. Pašaliniai asmenys į mokyklą neįleidžami, išskyrus atvejus, kai: 

16.1.  teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui; 

16.2. Pagal atskirą sąrašą, kai vaikui būtina nuolatinė sveikatos priežiūra. 

17. Už asmenų, dalyvaujančių trečiųjų šalių (neformaliojo švietimo veikla ir pan.) siūlomose 

veiklose, paslaugas atsakingas tiekėjas. 

18. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, bei kartu su jais 

gyvenantiems asmenims. 

 

X. SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS IR REAGAVIMO Į GALIMĄ COVID-

19 ATVEJĮ TVARKA 

 

19. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, jaučiantiems COVID–19 simptomus 

(karščiavimą, slogą, kosulį, pasunkėjusį kvėpavimą ir pan.). 

20. Darbuotojai, darbo metu pajutę COVID–19 simptomus (karščiavimą 37,3 °C ir daugiau, 

slogą, kosulį, pasunkėjusį kvėpavimą ir pan.), turi nedelsiant informuoti mokyklos vadovybę ir 

apleisti mokyklos patalpas. Dėl tolimesnių veiksmų konsultuotis Karštąja koronaviruso linija 

telefonu 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

21. Mokiniai, kuriems ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

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

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant nuvedami į izoliavimo patalpą (008), informuojami 

tėvai (globėjai, rūpintojai) ir dėl tolimesnių veiksmų konsultuojamasi  Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808. 

22. Mokyklos darbuotojai, mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant 

informuoti mokyklos vadovybę apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytą 

COVID-19 ligą. Gavusi informaciją mokykla apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį 

visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir bendradarbiauja su juo dėl 

tolimesnių veiksmų. 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir tvarkos aprašo punktai. 


