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UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOJE 

APRAŠO PAPILDYMAS 

 

 Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Vilniaus departamento 2020-09-15 raštu Nr. (10-13 16.1.17 E)2-67916 „Dėl 

informacijos apie nustatytus koronaviruso infekcijos (COVID-19) atvejus“ ir siekiant suvaldyti 

COVID-19 židinį Gabijos progimnazijoje, ugdymo proceso organizavimo Vilniaus Gabijos 

progimnazijoje aprašas papildomas. 

 

1. Ugdymo proceso organizavimo Vilniaus Gabijos progimnazijoje aprašo III 

skyrius „Saugos priemonių naudojimo ir saugumo užtikrinimo tvarka“  papildomas šiais punktais: 

 6.1. Kaukės turi būti dėvimos tinkamai: 

 6.1.1. vienkartinės veido kaukės keičiamos, kai sudrėksta, bet ne rečiau kaip kas 4 

val., dėvint kaukes, būtina nuolatinė rankų higiena, draudžiama liesti kaukę rankomis; 

 6.1.2. daugkartinio naudojimo kaukes gali dėvėti tik vienas žmogus, kaukei sudrėkus 

ji turi būti keičiama, svarbu dažnai plauti (kuo dažniau po kiekvieno panaudojimo). Kaukė turėtų 

būti plaunama ne žemesnėje nei 60 laipsnių temperatūroje su vandeniu ir muilu ar skalbikliu. 

7.1. Prieš fizinio ugdymo pamokas ir po jų berniukai persirengia savo klasėse, o 

mergaitės tik jų klasei skirtose persirengimo patalpose, kurios po kiekvienos mokinių klasės 

dezinfekuojamos.  

7.2. Į šokio pamokas ir iš jų mokinius veda šokio mokytojas. 

 

2. Ugdymo proceso organizavimo Vilniaus Gabijos progimnazijoje aprašo IV 

skyriaus „Patalpų vėdinimas“  8.2. ir 8.3. punktai netenka galios, jie keičiami taip: 

8.5. Klasės vėdinamos po kiekvienos pamokos. 
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3. Ugdymo proceso organizavimo Vilniaus Gabijos progimnazijoje aprašo VIII 

skyriaus „Maitinimo organizavimo tvarka“  15.1 punktas netenka galios, šis punktas keičiamas ir 

papildomas taip: 

15.1.1.   1 klasių mokiniai valgo 9.30–9.50 

 2 klasių – 10.20–10.35 

 6 klasių – 10.40–10.55 

 3 klasių – 11.00–11.15 

 4 klasių – 11.45–12.00 

 5 klasių – 12.05–12.20 

 7 klasių – 13.00–13.15 

 8 klasių – 13.20–13.30 

15.1.2. Mokiniams, kuriems skirtas mokymas namuose ar neatvykusiems į 

progimnaziją dėl ligos, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu už praleistas maitinimosi dienas 

atiduodamas maisto davinys, kurio kaina atitinka nemokamam maitiniui skirtą pinigų sumą. 

Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą be pateisinamos priežasties, nemokamas maitinimas 

neorganizuojamas. 

15.1.3. Dėl maisto davinio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi į klasės 

vadovą. Klasės vadovas, įsitikinęs, kad mokinys nebuvo dėl pateisinamos priežasties, suskaičiuoja 

jo praleistas darbo dienas ir kreipiasi dėl maisto davinio į maitinimo tiekėją. 

15.1.4. Tvarkai palaikyti valgykloje pagal atskirą grafiką budi klasių vadovai, 

koordinuojami tą dieną budinčio administracijos atstovo. 

15.1.5. Mokiniams iš anksto TAMO pranešimu išsiunčiamas tos dienos valgiaraštis. 

15.3.1. Valgyklos patalpos po kiekvienos klasės valgymo išvalomos ir papildomai 

vėdinamos atidarant priešgaisrinį įėjimą. 

  

 

 


