PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. V-127
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ
UŽTIKRINIMO VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos (toliau – Progimnazija) ugdymo organizavimo

būtinųjų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Progimnazijos
ugdymo organizavimo tvarką.
2.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimais
Nr. V-1839 ,,Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir V-1838 „Dėl pagrindinio ir
vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 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 aprašo patvirtinimo“.
II SKYRIUS. MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ, MOKINIUS ATLYDINČIŲ ASMENŲ
SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS
3.

Progimnazijos bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje

ir pan.), kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, suaugusiems asmenims (darbuotojams, tarp jų ir
pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukes). Kaukių leidžiama
nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos
priemonės.
4.

Pamokos metu atstumų laikymasis ir kaukių dėvėjimas:

4.1. Mokytojas turi dėvėti kaukę, jei neišlaikomas 2 metrų atstumas iki mokinių;
4.2. Mokiniams dėvėti kaukes pamokų metu esant šiandieninei epidemiologinei situacijai nėra
nustatyta. Progimnazija visiems mokiniams bendrose uždarose patalpose rekomenduoja dėvėti
kaukes.
5.

Progimnazijos darbuotojai, mokiniai, mokinius atlydintys asmenys ar tretieji asmenys, kurie

teikia paslaugas progimnazijoje, gali matuotis kūno temperatūrą bekontakčiu termometru prie

pagrindinio įėjimo. Temperatūros matavimą organizuoja Progimnazijos sveikatos priežiūros
specialistas.
6.

Neformaliojo šveitimo tiekėjas, atvykstantis vesti neformaliojo ugdymo užsiėmimų, yra

atsakingas už asmenų, dalyvaujančių šioje veikloje, saugumą. Neformaliojo švietimo vadovai turi
laikytis ,,Pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo Vilniaus
Simono Stanevičiaus progimnazijoje tvarkos aprašo“.
7.

Priešmokyklinių grupių ir pirmųjų klasių mokinius lydintys asmenys (mokinių tėvai (globėjai,

rūpintojai)) į Progimnazijos patalpas gali įeiti mokinių adaptacijos laikotarpiu iki 2020 m. rugsėjo 4
d. dėvėdami veido apsaugos priemones.
8.

Priešmokyklinių grupių ir pirmųjų klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo 2020 m.

rugsėjo 5 d., o 2-8 klasių mokinių tėvai nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. įskaitytinai į Progimnazijos
patalpas gali įeiti, tik iš anksto užsiregistravę (suderinę savo atėjimo laiką) elektroniniu paštu:
rastine@staneviciaus.vilnius.lm.lt, per elektroninį dienyną TAMO ar telefonu 8 (5) 270 2223, ir
gavę tam leidimą iš Progimnazijos administracijos. Visi atvykę asmenys privalo dėvėti apsaugos
kaukes ir atvykę užsiregistruoti registracijos žurnale.
9.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali palydėti mokinius iki įėjimo į Progimnazijos patalpas,

pasitikdami pasibaigus pamokoms laukia Progimnazijos kieme.
10. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims:
10.1. kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu;
10.2. turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
11. Progimnazijoje, prie įėjimo ir I aukšto centriniame įėjime bei mokytojų kambaryje pateikiama
informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir darbuotojams:
11.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
11.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
11.3. draudimą į Progimnaziją 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.).
12. Mokinys, kuriam 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 yra izoliuojamas, apie tai pedagogai ar slaugytojas pagal

kompetencijas informuoja jo tėvus (globėjus, rūpintojus), Progimnazijos administraciją ir
konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
13. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant apleidžia Progimnazijos patalpas ir kreipiasi
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju.
14. Progimnazijos darbuotojai, mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant
informuoti apie nustatytą COVID-19 ligą.
15. Asmenys, kuriems taikoma izoliacija, atsižvelgiant į sveikatos būklę ugdymo procese dalyvauja
nuotoliniu būdu.
16. Progimnazijos darbuotojai, kai į jų pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais ir
mokytojais, vengia tiesioginio kontakto su mokiniais ir mokytojais.
III SKYRIUS. UGDYMO ORGANIZAVIMAS
17. Organizuojant Progimnazijos renginius:
17.1. uždarose erdvėse laikomasi klasių izoliavimo principo (1 priedas);
17.2. atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas;
17.3. Rugsėjo 1-osios šventė organizuojama rugsėjo 1 d., laikantis grupių izoliacijos ir saugumo
reikalavimų, srautų atskyrimo principo - minimizuojant masinius susirinkimus. Renginio
programoje daugiau dėmesio skiriant: priešmokyklinėms grupėms, pirmokams, penktokams ir
aštuntokams;
17.4. apie renginius atsakingi asmenys pagal savo kompetencijas iš anksto informuoja
bendruomenę elektroniniame dienyne TAMO, interneto svetainėje adresu https://staneviciaus.lt/;
17.5. klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, švietimo
pagalbos specialistų, mokytojų) organizuojami nuotoliniu būdu. Progimnazijos vidaus patalpose
klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai organizuojami tik išimties atvejais ir
išanksto užsiregistravus bei suderinus savo atėjimo laiką, dėvint kaukę.
18. Progimnazijos patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos:
18.1. išvėdinamos kiekvienos pertraukos metu ir prieš atvykstant mokiniams;
18.2. dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės
turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu 2 kartus per dieną po 2 ir
4 pamokų arba po 3 ir 5 pamokos.

19. Veiklą vykdantis Progimnazijos darbuotojas ugdymo metu riboja dalijimąsi ugdymo
priemonėmis. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos
išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
20. Darbuotojai, mokiniai ir lankytojai privalo rūpintis rankų higiena, tinkamai naudotis rankų
dezinfekcijai skirtomis priemonėmis.
21. Patalpų valymas Progimnazijoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos
parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.
22. Veiklų organizavimui Progimnazijos lauko teritorija, išskyrus fizinio ugdymo pamokas,
dalijama į atskirų srautų zonas (2 priedas).
23. Ugdymo proceso metu ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas:
23.1. vienos klasės / grupės / srauto mokiniams ugdymo veiklos organizuojamos toje pačioje
mokymo patalpoje, išskyrus informacinių technologijų, technologijų, užsienio kalbų, dorinio
ugdymo ir fizinio ugdymo pamokos. Dalykų mokytojai atvyksta į klasei /grupei / srautui priskirtą
patalpą;
23.2. skirstant klasėms / grupėms / srautams patalpas, laikomasi izoliacijos ir to paties amžiaus
tarpsnio mokinių bendravimo principų (3 priedas).
24. Mokinių srautų judėjimas:
24.1. mokiniai į Progimnaziją patenka per 5 įėjimus (4 priedas);
24.2. centrinė laiptinė dalijama į dvi dalis: viena (kairė, arba A) kilti į viršų, kita (dešinė, arba B)
leistis žemyn;
24.3. pertraukų metu mokiniai gali išeiti: į progimnazijos teritoriją, būti klasėse arba šalia klasės
esančiame koridoriuje pagal srautams numatytas lauko ir vidinių erdvių ribas (5 priedas).
25. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos Progimnazijoje teikiamos nuotoliniu arba
kontaktiniu būdu individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės / grupės / srauto
mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpa išvėdinama ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai,
naudotos priemonės.
26. Vaiko gerovės komisijos išplėstiniai posėdžiai organizuojami nuotoliniu būdu arba išimtinais
atvejais tiesiogiai, suderinus su Progimnazijos administracija.
27. Progimnazijoje koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, skirtingų klasių / grupių / srautų
pamokų pradžios ir pabaigos bei pertraukų laikas, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse / grupėse /

srautuose ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis
švietimo įstaigos patalpomis.
IV SKYRIUS. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
28. Mokinių maitinimas vyksta pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintą grafiką. Nurodytu
laiku kitų klasių mokiniams Progimnazijos valgyklos salę įeiti draudžiama.
29. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių arba Progimnazijos
valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.
30. Atsiskaitymas už maitinimą yra negalimas grynaisiais pinigais, tik iš anksto užsisakant
maitinimą.
31. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, Progimnazijos
valgykloje nebus organizuojamas.
32. Po kiekvienos klasės / srauto valgymo salė išvėdinama ir išvaloma.
33. Valgyklos patalpose pateikiama informacija mokiniams, darbuotojams apie asmens higienos
laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).
V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
56. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai.

