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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos (toliau – gimnazijos) ugdymo 

organizavimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu   „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ suvestinė redakcija 

nuo 2020-08-18. 

 

II. VAIKŲ, DARBUOTOJŲ, VAIKUS ATLYDINČIŲ ASMENŲ 

SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

 

3. Asmenys, atlydintys vaikus, gimnazijos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose 

uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje ar pan.), grupės renginiuose uždarose 

erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai 

tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, toliau – kaukes). 

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės 

kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, gali būti 

parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

4.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, kiti mokytojai ir pedagogo padėjėjai 

pamokos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki vaikų, jei atstumas neišlaikomas visi 

specialistai turi dėvėti kaukę. Reikalavimas vaikams dėvėti kaukes užsiėmimo metu, esant 

šiandieninei epidemiologinei situacijai, nėra nustatytas. 

5. Stebima vaikų, darbuotojų, vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė. Sudarytos 

sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims ar tretiesiems 

asmenims, kurie teikia paslaugas gimnazijoje, matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu 

termometru atvykus į gimnaziją (prie įėjimo). 

6. Bekontakčiai termometrai naudojami pagal pateiktą prietaiso naudojimo instrukciją 

(išlaikant matavimo lauke ir patalpoje temperatūros reikalavimus, atstumą tarp termometro 

ir kūno ir kt.). 

7. Maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į gimnaziją, išskyrus atvejus, 

kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo procesui organizuoti, ribojamas mokinius 

atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų, nustatoma tam 

skirta erdvė – gimnazijos kiemas. 

8. Parengtos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lankymosi gimnazijoje taisyklės, 



 
 

kuriose numatyta, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) į patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais, iš 

anksto užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką, bei dėvėdami kaukę. 

9. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims (vaikams,  mokytojams, techniniams 

darbuotojams, tėvams, globėjams ir tretiesiems asmenims), kuriems privaloma izoliacija, bei 

kartu su jais gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu. 

10. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims (vaikams, mokytojams, techniniams 

darbuotojams, tėvams, globėjams ir tretiesiems asmenims), turintiems ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), karščiuojantiems (37,3 °C ir daugiau). 

11. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis 

ugdymas, pateikta informaciją apie: 

- asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

- apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; 

- draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas). 

12. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai atsakingi už sveikatos būklės stebėjimą. 

Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų 

požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų 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 nebus priimami.  

13. Vaikui sunegalavus gimnazijoje, pedagogai nedelsiant informuoja jo tėvus 

(globėjus). Jei vaikui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto kabinete ar kitoje patalpoje, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) 

atvyks. Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams) turi 

būti rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808 arba susisiekti su 

vaiko šeimos gydytoju dėl konsultacijos. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš vaiko tėvų 

(globėjų) apie vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai įstaiga turi 

informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems 

taikant 14 dienų izoliaciją. 

14. Gimnazijos administracija užtikrina, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirbtų 

tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų 

požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).  

15. Darbuotojas, kuriam darbo 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.), turi informuoti gimnazijos administraciją ir nedelsdamas 

apleisti gimnazijos patalpas ir kreiptis konsultacijos Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

arba susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

16. Gimnazijos darbuotojai, vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami 

informuoti gimnaziją apie darbuotojui, vaikui ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) 

nustatytą COVID-19 ligą. Gavusi šią informaciją, gimnazija nedelsdama informuoja 

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

NVSC) tel. Nr. 852649676, bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir 

jiems taikant 14 dienų izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl grupių tolimesnio ugdymo. 

17. Gimnazijos administracija užtikrina: 



 
 

17.1. kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

17.2. kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos 

darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie 

praustuvių patiekiama skysto muilo,  naudojami vienkartiniai rankšluosčiai); 

17.3. kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami 

ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę;  

17.4. kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, 

kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais 

pasinaudojus vienam vaikui; 

17.5. kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant 

vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;  

17.6. kad patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai 

jose, žaislai turi būti valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną; 

17.7. kad kitos bendros patalpos (pavyzdžiui: laiptines, koridorius), taip pat dažnai 

liečiami paviršiai tose patalpose (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) bus valomi ne 

rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu, 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://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai

%2020200327%20(1).pdf). 

18. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai atsakingi  už vaikų ugdymui reikalingų žaislų, 

priemonių tinkamumą (galima naudotis tik tais, kurias būtų galima valyti ar skalbti). 

 

III. DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ORGANIZAVIMO 

 

19. Ugdymo paslaugos bus organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo:  

19.1. vaikai, lankys nuolatos tą pačią grupę, o grupės veikla bus vykdoma taip, kad 

būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos 

ugdymo paslaugos;  

19.2. priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną dirbs tik vienoje grupėje;  

19.3. su vaikais turės kontaktą tik priešmokyklinio ugdymo pedagogai, dalykų 

mokytojai (lietuvių kalbos, choreografijos ir kt.) ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

padėjėjai; 

19.4. vaikų tėvams lankytis grupės patalpose draudžiama (tik išskirtiniais atvejais jeigu 

vaikui bus problemų su adaptacija, iš anksto sutarus su gimnazijos administracija); 

19.5. vaiko priėmimas vykdomas prie 1 įėjimo į gimnaziją. Prie šio įėjimo vaiko lauks 

grupės pedagogas arba padėjėjas, kuris palydės vaiką į grupės patalpas. Tėvai prie 

vartelių turi telefonu informuoti pedagogą, kad atvyko į gimnaziją;  

19.6. vaikai bus maitinami valgykloje - kiekviena grupė pagal iš anksto parengtą 

grafiką.  Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė bus išvėdinama ir išvaloma;  

19.7. nebus organizuojami renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. 

Choreografijos salė po kiekvienos grupės panaudojimo bus išvėdinama ir išvaloma; 

19.8. į lauką vaikai  vedami pagal iš anksto sudarytą grafiką. (Jei lauke organizuojamas 

renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas). 

20. Logopedo konsultacijos bus teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su 

tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po 

kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.  


