PATVIRTINTA
Buivydiškių pagrindinės mokyklos
direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1-

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO BUIVYDIŠKIŲ
PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo Buivydiškių pagrindinėje mokykloje
(toliau – Mokykla) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ugdymo organizavimą
užtikrinant būtinąsias sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, Mokykloje,
Čekoniškių pradinio ugdymo skyriuje, Karvio ikimokyklinio ugdymo skyriuje ir Sudervės pradinio
ugdymo skyriuje (toliau – Skyriai).
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais 2020 m. birželio
16 d. Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ su
vėlesniais pakeitimais, 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo
būtinų sąlygų“, 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1839 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo
organizavimo būtinų sąlygų“.
II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI MOKYKLAI IR SKYRIAMS
3. Prie kiekvieno įėjimo į Mokyklą ir Skyrius pateikiama informacija apie asmens higienos
laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą).
4. Visi darbuotojai ir vaikai, vyresni nei 6 metų, atvykdami į Mokyklą ir Skyrius, bendrose
uždarose erdvėse (koridoriuose, fojė, mokytojų kambaryje ir kt.) privalo dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukių leidžiama
nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai asmuo negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos
būklės ar vykdomos veiklos specifikos, jis pasirenka kitas asmeninės apsaugos priemones.
5. Visi mokiniai, atvykstantys į Mokyklą ar Sudervės skyrių mokykliniu autobusu ar kitais
autobusais privalo dėvėti veido kaukes ar kitas veido apsaugos priemones.
6. Visiems darbuotojams ir mokiniams, ugdomiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas sudaromos sąlygos matuotis temperatūrą. Mokykloje – pirmame aukšte pas budintįjį
arba mokiniams kreipiantis į mokytoją. Sudervės skyriuje – mokytojų kambaryje.
7. Į Mokyklą ir Skyrius draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas
(37,3°C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų
požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip tiems, kuriems privaloma
izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
8. Mokiniui, kuriam privaloma izoliacija teikiamas nuotolinis ugdymas.
9. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys,

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai,
rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
10.
Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi apleisti įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja
koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti savo šeimos gydytoju.
11.
Gavus informaciją iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų apie darbuotojui ar mokiniui
nustatytą COVID-19 ligą, apie tai mokyklos direktorius informuoja Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą, bendradarbiauja su juo nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų
izoliaciją.
12. Mokiniai neturi turėti kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas
su mokiniais.
13. Pašaliniai asmenys į įstaigą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia būtinas paslaugas.
Kurjeriai pasitinkami prie įėjimų.
14. Visos Mokyklos ir Skyrių patalpos prieš atvykstant mokiniams išvėdinamos.
15. Visuose sanitariniuose mazguose sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų
rankų higienai, viešinama informacija, kai tinkamai ją atlikti. Sudaromos sąlygos darbuotojų rankų
dezinfekcijai.
16. Mokinių rankų dezinfekcija gali būti atliekama tik prižiūrint suaugusiesiems. Tėvai
privalo pranešti, jei jų vaikui dezinfekcija negali būti atliekama.
17. Bendros patalpos, kuriose vyksta ugdymas (salės, biblioteka ir kt.) po kiekvienos vaikų
grupės išvėdinamos ir išvalomos. Ugdymo priemonės, inventorius, kuriuo naudojasi daugiau kaip
vienas mokinys išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno naudojimo.
18. Kiekvienas mokinys atsineša savo gertuvę.
19. Kiekvienas mokinys pagal galimybes atsineša savo ugdymo priemones ir jomis
naudojasi. Stengiamasi riboti dalijimąsi ugdymo priemonėmis.
20. Pagal galimybes stengiamasi kuo daugiau veiklų organizuoti lauke.
21. Socialinio pedagogo, psichologo konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu
dirbama su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos darbuotojas patalpas išvėdina,
nuvalo dažnai liečiamus paviršius, naudotas priemones.
III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS ČEKONIŠKIŲ IR KARVIO SKYRIUOSE
22. Vertinama visų, į Skyrių priimamų vaikų sveikatos būklė. Matuojama temperatūra ir
nepriimami vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar kurie turi ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
23. Tėveliai į grupių patalpas neįleidžiami, išskyrus atskirus atvejus ir tėvus, kurių vaikams
adaptacinis laikotarpis.
24. Darbuotojai vaikus sutinka prie rūbinėlės su veido kauke.
25. Grupės patalpose vaikams ir darbuotojams, dėvėti kaukės nereikia.
26. Prieš atvykstant vaikams ir rečiau kaip 2 kartus per dieną dezinfekuojami dažnai liečiami
paviršiai (durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, jungikliai, sanitariniai mazgai, priemonės,
kuriomis vaikai dalijasi). Prieš vaikams išeinant į lauką ir grįžtant dezinfekuojamos lauko durų
rankenos ir turėklai. Kuo dažniau vėdinamos grupių patalpas.

27. Naujai atėjusių vaikų adaptacija vykdoma palaipsniui, į grupės patalpas nepriimant
daugiau kaip vienos šeimos motinos/tėčio, kuris privalo viso buvimo metu dėvėti veido kaukę.
Esant pašaliniam asmeniui, kaukę dėvėti rekomenduojama ir darbuotojams.
28. Stengiamasi kuo daugiau veiklų organizuoti lauke.
29. Čekoniškių skyriuje ėjimo į lauką ir grįžimo metu privalu vengti kontakto su tame
pačiame pastate ugdomų vaikų grupėmis.
30. Maitinimas šiuose Skyriuose organizuojamas įprasta tvarka.
IV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS BUIVYDIŠKIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
31. Mokiniai į Mokyklą atvyksta per du atskirus įėjimus pagal schemą:

KLASĖS 3, 4, 7, 8,
Priešmokyklinė grupė

KLASĖS 1, 2, 5a, 5 b, 6, 9, 10

32. Priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių tėvai pirmąsias 2-3 savaites mokinius palydi iki
grupės rūbinėlės patalpos.
33. Vertinama visų, į priešmokyklinio ugdymo grupę priimamų vaikų sveikatos būklę.
Matuojama temperatūrą ir nepriimami vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau)
ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
34. Darbuotojai priešmokyklinukus sutinka prie rūbinėlės su veido kauke.
35. Priešmokyklinės grupės patalpose vaikams ir darbuotojams, dėvėti kaukės nereikia.
36. Priešmokyklinės grupės mokiniams maitinimas organizuojamas grupės patalpose.
37. Prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip kas dvi valandas dezinfekuojami dažnai
liečiami paviršiai (durų rankenos, jungikliai, turėklai, sanitariniai mazgai). 2 kartus per dieną
dezinfekuojami stalų paviršiai ir kėdžių atramos.
38. Pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, tretieji ugdymo procese
dalyvaujantys asmenys privalo dėvėti kaukes ar kitas veido apsaugos priemones.
39. Mokiniams klasėse dėvėti kaukių ar kitų veido apsaugos priemonių nereikia.
40. Reguliuojamas pertraukų laikas.
41. Neformaliojo švietimo veiklos organizuojamos atsižvelgiant į veiklų specifiką laikantis
saugaus atstumo tarp mokinių.
42. 1-10 klasių mokinių maitinimas per pietų pertraukas organizuojamas klasėse, jei mokiniai
atsineša savo maistą. 1-10 klasių mokinių, pageidausiančių pirkti maistą, maitinimo srautai
koreguojami atsižvelgiant į tokį maitinimo tipą pasirinkusių mokinių skaičių. Po kiekvieno
maitinimo dezinfekuojami stalų paviršiai.

43. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai
dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę.
V. UGDYMO ORGANIZAVIMAS SUDERVĖS SKYRIUJE
44. Priešmokyklinė ir visos ikimokyklinio ugdymo grupės Skyriuje dirba nuo 7.00 iki 18.00
valandos.
45. Mokiniai į Mokyklą atvyksta per atskirus įėjimus pagal schemą:

Modulinis pastatas

Voveriukų grupė

Drugelių grupė

Kregždučių grupė

KLASĖS
1, 2, 3, 4

Pagrindinis pastatas

Priešmokyklinė
Žvirbliukų grupė

Pelėdžiukų grupė
Nykštukų grupė
46. Vertinama visų, į Skyriaus ikimokyklines ir priešmokyklinę grupę priimamų vaikų
sveikatos būklė. Matuojama temperatūra ir nepriimami vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas
(37,3°C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų
požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

47. Tėveliai į grupių patalpas neįleidžiami, išskyrus atskirus atvejus ir tėvus, kurių vaikams
adaptacinis laikotarpis.
48. Darbuotojai vaikus sutinka prie įėjimų su veido kauke.
49. Grupės patalpose vaikams ir darbuotojams, dėvėti kaukės nereikia.
50. Prieš atvykstant vaikams ir rečiau kaip 2 kartus per dieną dezinfekuojami dažnai liečiami
paviršiai (durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, jungikliai, sanitariniai mazgai, priemonės,
kuriomis vaikai dalijasi). Prieš vaikams išeinant į lauką ir grįžtant dezinfekuojamos lauko durų
rankenos ir turėklai. Kuo dažniau vėdinamos grupių patalpas.
51. Naujai atėjusių vaikų adaptacija vykdoma palaipsniui, į grupės patalpas nepriimant
daugiau kaip vienos šeimos motinos/tėčio, kuris privalo viso buvimo metu dėvėti veido kaukę.
Esant pašaliniam asmeniui, kaukę dėvėti rekomenduojama ir darbuotojams.
52. Siekiant riboti mokinių srautus Skyriaus teritorijoje, numatytas laikas veiklų
organizavimui lauke:
Priešmokyklinukams: 11.00 – 11.50 ir 17.00-18.00
„Drugelių“ grupei: 11.00-11.30 ir 17.00-18.00
„Kregždučių“ grupei: 11.00 – 11.30 ir 16.00-17.00
„Voveriukų“ grupei: 10.30 iki 11.00 ir nuo 16.00-17.00
„Nykštukų“ grupei: 11.30-12.00 ir 17.00-18.00
„Pelėdžiukų“ grupei: 10.30 iki 11.00 ir nuo 16.00-17.00
53. Nustatomos pertraukos 1 ir 4 klasių mokiniams (pirmokams pamokos trukmė - 35 min.):
1 pamoka 8.10 – 8.55
Pertrauka 1 ir 4 klasės mokiniams lauke
2 pamoka 9.05 – 9.50
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 10.55 – 11.40
Pietų pertrauka - 11.40 – 12.10
5 pamoka 12.10 – 12.55
6 pamoka 13.05 – 13.50
54. Nustatomos pertraukos 2 ir 3 klasių mokiniams:
1 pamoka 8.10 – 8.45
Pertrauka 3 klasės mokiniams lauke
2 pamoka 8.55 – 9.40
Pertrauka 2 klasės mokiniams lauke
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.45 – 11.30
Pietų pertrauka - 11.30 – 12.00
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 12.55 – 13.40
55. Pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, tretieji ugdymo procese
dalyvaujantys asmenys privalo dėvėti kaukes ar kitas veido apsaugos priemones.
56. Mokiniams klasėse dėvėti kaukių ar kitų veido apsaugos priemonių nereikia.
57. Prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2-3 kartus per dieną dezinfekuojami dažnai
liečiami paviršiai (durų rankenos, jungikliai, turėklai, sanitariniai mazgai, stalų paviršiai ir kėdžių
atramos)
58. Maitinimas Skyriuje organizuojamas įprasta tvarka. Mokiniai maitinami savo klasės ar
grupės patalpose.
_____________________________

