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                                                                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                              Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 

                                                                                               direktoriaus 2021m. rugpjūčio 31 d. 

                                                                                               įsakymu Nr. V-143 

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 

VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJOJE 2021-2022 M. M.APRAŠAS 

                                                                            I SKYRIUS 

                                                               BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos (toliau 

- progimnazija) 2021-2022 m. m. aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja būtinąsias ugdymo 

sąlygas progimnazijoje 2021-2022m. m. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. 

įsakymu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9797a632d9dd11eb866fe2e083228059?jfwid=-

4j5lbmthc) ir 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. V-1931 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. 

birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 pakeitimo“  

( https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0d56ece205db11ecb4af84e751d2e0c9). 

3. Už šio aprašo paskelbimą atsako: 

3.1. Progimnazijos administracija: Aprašą paskelbia progimnazijos interneto svetainėje, mokytojus 

ir kitus darbuotojus informuoja per susirinkimus, išsiunčia informaciją per elektroninį dienyną; 

3.2. klasių auklėtojai informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).  

                                                                   II SKYRIUS 

                              MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ  SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

4. Mokinių ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas ir vertinimas: 

4.1. į progimnaziją draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, sloga ir pan.), kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais 

gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu; 
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4.2. mokinių tėvai kiekvieną rytą turi stebėti vaikų sveikatos būklę, matuoti temperatūrą ir 

užtikrinti, kad į tiesiogines pamokas atvyktų tik sveiki mokiniai; 

4.3. progimnazijoje sudaromos sąlygos mokiniams ir darbuotojams bei tretiesiems asmenims, kurie 

teikia paslaugas progimnazijoje, matuotis kūno temperatūrą bekontakčiu termometru. Termometrais 

aprūpintas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

5. Apsaugos priemonės: 

5.1. progimnazijos  mokiniai, darbuotojai (mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, visos dienos 

mokyklos grupės darbuotojai, aplinkos darbuotojai, tretieji asmenys, teikiantys paslaugas 

progimnazijoje ir kt. darbuotojai) uždarose progimnazijos erdvėse (klasėse, salėse, kabinetuose, 

koridoriuose ir kt.) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius), kai neišlaikomas 2 metrų atstumas tarp asmenų; 

5.2. šių priemonių leidžiama nedėvėti asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną 

dengiančių priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, šiems 

asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį; 

5.3. pertraukų metu koridoriuose mokiniams rekomenduojama dėvėti kaukes. Apie mokinius, 

negalinčius dėvėti apsaugos priemonių, tėvai informuoja klasės auklėtoją iki 2021 m. rugsėjo 10 d.; 

5.4. fizinio ugdymo ir šokio pamokų metu kaukės nedėvimos, tarp mokinių išlaikomas 2 metrų 

atstumas; 

5.5. nosį ir burną dengiančias priemones mokiniams parūpina jų tėvai ir užtikrina reikiamo jų kiekio 

turėjimą progimnazijoje; 

5.6. mokytojus ir darbuotojus nosį ir burną dengiančiomis priemonėmis  aprūpina progimnazijos 

administracija. 

5.7. progimnazijoje sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai: praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie jų yra skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai arba rankų 

džiovintuvai; 

5.8. įėjus į progimnaziją, koridoriuose, prie tualetų pakabintos rankų dezinfekavimo priemonės: 

rankų dezinfekantai yra kiekvienoje klasėje; 

6. Bendravimas su tėvais (globėjais, rūpintojais): 

6.1. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į progimnaziją neįleidžiami, su jais bendraujama nuotoliniu 

būdu; 

6.2. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į progimnazijos patalpas gali būti įleidžiami tik išskirtiniais 

atvejais, iš anksto suderinę savo atėjimo laiką su progimnazijos direktoriumi ar pavaduotojais 

ugdymui; atvykę privalo užsiregistruoti pas progimnazijos budėtoją ir dėvėti apsaugos priemones. 
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7. Mokiniai neturi turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis 

darbas su mokiniais. 

8. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,30 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. 

9. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

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

ir pan.), turi nedelsiant palikti progimnazijos patalpas ir kreiptis konsultacijos Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.  

10. Progimnazijos darbuotojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti 

progimnazijos vadovus apie darbuotojui, mokiniui ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) bei 

kitiems kartu gyvenantiems asmenims nustatytą COVID-19 ligą. Gavusi šią informaciją 

progimnazija apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie  

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį 

turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl klasių / grupių / 

srautų nuotolinio mokymosi. 

11. Progimnazijoje sudaromos sąlygos 5-8 klasių mokiniams testuotis greitaisiais antigeno testais, o 

1-4 klasių mokiniai testuojami  kaupinių metodu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

ir progimnazijos nustatyta tvarka. 

(https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9 

12. Vykstant tiesioginėms pamokoms, izoliuotieji mokiniai seka informaciją elektroniniame 

dienyne, nuotoliniu būdu bendrauja ugdymosi klausimais su klasės draugais, klasės auklėtoja ir/ar 

dalyko mokytojais. 

13. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys (mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai), 

kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja nuotoliniu būdu. 

                                                                III SKYRIUS 

                                              UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

14.Ugdymas progimnazijoje organizuojamas tiesioginiu būdu: visi 1-8 klasių 

mokiniai mokosi progimnazijoje iki nėra nustatyta kitaip. 

15.Mokymosi vieta, patalpos: 

15.1. pamokos mokiniams vyksta pastoviose klasėse, į kurias ateina mokytojai; 

15.2. 1-4 klasių mokinių mokymas vyksta pirmame ir antrame aukšte, 6 klasių 
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mokinių – antrame aukšte 5,7,8 klasių mokiniams trečiame aukšte skirtinguose korpusuose (klasių 

sąrašas pridedamas, priedas Nr. 1); 

15.3. fizikos, chemijos, biologijos, technologijų, muzikos, užsienio kalbų, informacinių 

technologijų kabinetuose, sporto, šokių, aktų salėse vyksta tik tos pamokos, kurios negali vykti 

klasėse, kurioms būtina laboratorinė įranga; po kiekvienos pamokos kabinetai ir salės išvėdinamos 

ir išvalomos, paviršiai ir priemonės dezinfekuojami; 

15.4. į fizikos, chemijos, biologijos, technologijų, muzikos, užsienio kalbų, informacinių 

technologijų kabinetus, sporto, šokių, aktų sales mokinius iš klasės į kabinetus/sales nusiveda 

dalyko mokytojai po skambučio į atitinkamą pamoką; 

15.5. paltus, striukes 5-8 klasių mokiniai palieka drabužinėje (2 aukšte) arba savo spintelėse, 1-4 

klasių mokiniai – 1-2 aukšto rūbinėlėse arba savo spintelėse. 

16. Patalpų vėdinimas, valymas: 

16.1. patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, išvėdinamos prieš pamokas ir kiekvienos 

pertraukos metu; 

16.2. dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinių 

turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per 

dieną 

16.3. fizikos, chemijos, biologijos, technologijų, muzikos užsienio kalbų, informacinių technologijų 

kabinetus, sporto, šokių, aktų sales kabinetai, salės ir pan. po kiekvienos pamokos išvėdinamos ir 

išvalomos; 

16.4. mokiniai pamokose privalo turėti ir naudotis tik savo mokymo priemonėmis, priemonėmis 

nesidalijama; 

16.5. jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo; 

16.6. kitas aplinkos valymas ir dezinfekavimas progimnazijoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas patalpų valymo rekomendacijas COVID-19 pandemijos metu: 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS% 

20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf ). 

17. Fizinio ugdymo ir kai kurios kitų dalykų pamokos organizuojamos lauke, jei leidžia oro sąlygos. 

18. Progimnazijos vidinis kiemelis skirtas poilsiui lauke 1-4 klasių mokiniams. 

Kiemas prie centrinio įėjimo laisvalaikiui ir per pertraukas pailsėti skirtas 5-8 klasių mokiniams; 

19. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (progimnazijos vadovų atstovų, 

švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) organizuojami nuotoliniu būdu ar lauke. Klasės mokinių 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%25
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tėvų susirinkimus, individualius  pokalbius progimnazijoje galima organizuoti tik išimties atvejais, 

užtikrinant saugų atstumą ir dėvint apsaugines kaukes. 

20. Mokinių judėjimas: 

20.1. stengiamasi maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus ir pamokų, ir 

pertraukų metu; 

20.2. nustatyti skirtingi įėjimai/išėjimai į progimnazijos pastatą: 1-4 klasių mokiniams – pro vidinį 

kiemelį, 5-8 klasių mokiniams pro centrinį įėjimą.; 

20.3. 1-4 klasių mokiniai naudojasi tualetais, esančiais I ir II progimnazijos  aukštuose, 6 klasių – II 

aukšto koridoriaus kairėje, 5,7,8 klasių mokiniai –III aukšte esančiais tualetais; 

20.4. Mokiniai per pertraukas į valgyklą, tualetus, fizikos, chemijos, biologijos, technologijų, 

muzikos, užsienio kalbų, informacinių technologijų kabinetus, sporto, šokių, aktų sales eina 

mokinių judėjimo krypčių žemėlapyje nurodytomis kryptimis. 

21. Pamokos vyksta pagal patvirtintą 2021-2022 m. m. 1-8 klasių tvarkaraštį. Jis skelbiamas 

progimnazijos internetinėje svetainėje. 

22. 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 dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

23. Taip pat konsultacijos, siekiant išvengti mokinių srautų maišymosi, gali būti organizuojamos 

nuotoliniu būdu mokytojo su mokiniais sutartu laiku. 

24. Neformalusis švietimas organizuojamas pagal neformaliojo švietimo tvarkaraštį tik tos pačios 

klasės/grupės/srauto mokiniams. 

25. Progimnazijos tarybos, mokytojų tarybos, kitų savivaldos institucijų posėdžiai, darbuotojų 

susirinkimai vykdomi nuotoliniu būdu arba progimnazijos patalpose išlaikant saugų atstumą ir 

dėvint veido apsaugos priemones. 

 

                                                            IV SKYRIUS 

                                                      MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

9.20 val. -  1-4 klasių mokiniai (pusryčiai); 

                           10.10 val. – 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c klasių mokiniai (pietūs, kurie nevalgo VDM 

grupėje); 

                           10.50 val. – 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c klasių mokiniai (pietūs, kurie nevalgo VDM 

grupėje); 

                           11.40 val. – 5a, 5b, 5c, 5d klasių mokiniai (pietūs); 
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                           12.35 val. - 6a, 6b, 6c, 6d klasių mokiniai (pietūs); 

                           12.45 val. – 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d klasių mokiniai (pietūs); 

                           13.20 val. – 1-ų klasių VDM mokiniai (pietūs); 

                           14.00 val. – 2-ų klasių VDM mokiniai (pietūs); 

                          14.30 val. –3-ų, 4-ų klasių VDM mokiniai (pietūs/pavakariai). 

26. Progimnazijos valgykloje valgo mokiniai, mokytojai ir darbuotojai, laikantis saugių atstumų 

27. Mokinių pietų pertraukos laikas: 

27.1. 1a,b,c klasių mokiniams – 9.20 val. – 9.50 val.; (pietūs ir/ar pusryčiai pagal tėvų pageidavimą) 

27.2. 2 a,b,c, 3 a,b klasių mokiniams – 10.10 – 10.30 val.; 

27.3. 3c, 4 a,b,c,d,e klasių mokiniams – 11.00 val. – 11.25 val.; 

27.4. 5 a,b,c,d klasių mokiniams – 11.40 – 12.00 val.; 

27.5. 6 a,b,c,d klasių mokiniams – 12.35 – 13.00 val. ; 

27.6. 7 a,b,c,d, 8 a,b,c klasių mokiniams – 12.45 – 12.05 val.; 

27.7. VDM grupės 1-ųjų klasių mokiniams – 13.20 val. – 13.50 val.; (pietūs pagal tėvų 

pageidavimą) 

27.8. VDM grupės 2-ųjų klasių mokiniams – 13.30val – 14.00val. 

27.9. VDM grupės 3-4-ųjų klasių mokiniams – 14.15val – 14.40val. 

28. Progimnazijos valgykloje maistas mokiniams parduodamas tik jiems nustatytų pietų pertraukų 

metu. Stovint eilėje dėvimos veido apsaugos priemonės, laikomasi saugaus atstumo. 

29. Rekomenduojama užkandžių atsinešti iš namų. 

30. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas valgykloje arba klasėse, laikantis higienos taisyklių. 

31. Mokiniams ir darbuotojams rekomenduojama turėti savo geriamo vandens ar savo talpą 

geriamajam vandeniui (vandens galima įsipilti progimnazijos pirmame aukšte įrengtoje vandens 

kolonėlėje). 

                                    

                                                        V SKYRIUS 

                          DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMO YPATUMAI 

 32. Mokytojai ir mokiniai laikosi patvirtintų pamokų ir kitos ugdomosios veiklos tvarkaraščių, 

užsiėmimus veda tik nurodytuose kabinetuose, savavališkai jų nekeičia. 
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33. Visi keitimai įforminami progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

34. Pamokos laiko valdymo ypatumai: 

34.1. mokytojas, vedantis paskutinę klasės, grupės pamoką, ir baigęs suplanuotas veiklas 

anksčiau nei nustatyta pamokos pabaiga, gali išleisti mokinius į namus ne anksčiau nei 5 min. iki 

pamokos pabaigos; 

34.2. rekomenduojama mokytojams pietų pertraukai (po  4 pamokų ) 

34.3. mokytojas, turintis dvi dalyko pamokas iš eilės, gali skirstyti pamokų ir pertraukų laiką 

savo nuožiūra; būtina užtikrinti, kad kabinetas po 1 val. darbo būtų išvėdintas; 

35. Mokytojai pasirūpina, kad po jų pamokos paskirti budintieji mokiniai atvertų klasės/kabineto 

langus, užtikrintų patalpos vėdinimą. 

36. Kabinetų priežiūra: 

36.1. kabinetus darbo dienos ryte 7.00-7.30 val. atrakina ir langus juose bei koridoriuose atidaro 

progimnazijos budėtojas; 

36.2. kabinetai, išskyrus fizikos, chemijos, biologijos, technologijų, muzikos, užsienio kalbų, 

informacinių technologijų kabinetus, sporto, šokių, aktų salės, pamokų metu nerakinami; 

36.3. kabinetus po pamokų užrakina progimnazijos budėtojas; 

36.4. mokytojas po pamokos sutvarko darbo vietą: nuvalo lentą; mokytojo stalą, kompiuterio 

klaviatūrą, interaktyvios lentos pultelį ir rėmą, projektoriaus, žaliuzių ir kt. pultelius nuvalo 

paviršiams dezinfekuoti skirtu valikliu. Rekomenduojama mokytojams dirbti su vienkartinėmis 

pirštinėmis. 

37. Mokiniams pertraukų  rekomenduojama išeiti pasivaikščioti lauke. 

38. Mokytojams tarpų tarp pamokų metu rekomenduojama išeiti pasivaikščioti, dirbti ar ilsėtis 

mokytojų kambaryje ar laisvuose kabinetuose. 

39. Mokytojai, kiti progimnazijos bendruomenės nariai nedelsdami informuoja progimnazijos 

administraciją apie pastebėtą ugdymo, darbo organizavimo, mokymo bei apsaugos priemonių, 

asmeninių apsaugos priemonių trūkumą. 

__________________ 
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Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje 2021-

2022 m. m. aprašo 

Priedas Nr. 1 

KABINETŲ PASKIRSTYMAS 

2021-2022 m. m. 

I AUKŠTAS 

II AUKŠTAS 

III AUKŠTAS 


