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ATMINTINĖ MOKYTOJAMS 

 
1. Visi asmenys, atlydintys mokinius, švietimo įstaigos darbuotojai, pedagogai, bendrose 

uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės 

renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai 

(globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvi nosį ir burną 

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

kaukes). 

2. Mokytojas pamokos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki mokinių, jei atstumas 

neišlaikomas - mokytojas turi dėvėti kaukę.  

3. Užtikrinamas mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas. 

Sudaromos sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims ar  

tretiesiems asmenims, kurie teikia paslaugas ugdymo įstaigoje, bekontakčiu termometru, 

atvykus į švietimo įstaigą (prie įėjimo pas budintį darbuotoją), matuoti(s) kūno temperatūrą.  

4. Bendraujant ir komunikuojant mokinių tėvams ir mokytojams, mokinių tėvams ir 

administracijos atstovams, maksimaliai išnaudojamos netiesioginio bendravimo būdai: el. 

dienyno Tamo aplinka, elektroninis paštas, telefonas ar kitos virtualaus bendravimo 

aplinkos.  

5. Klasių vadovai, reikalui esant, ir dalykų mokytojai vykdo pandemijos situacijos aptarimą su 

mokiniais, mokiniai supažindinami su Operacijų vadovo sprendimais, švietimo ir sporto 

ministro rekomendacijomis, gimnazijos vadovo nustatytais saugos reikalavimais, 

susitariama dėl klasės gyvenimo, mokinių elgesio pamokų, pertraukų metu pandemijos 

laikotarpiu. 

6. Ribojamas ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone, 

inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

7. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, išvėdinamos 

prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu (atsakingas kabinete dirbantis 

mokytojas).  

8.  Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir 

pan.), po kiekvienos pamokos jos išvėdinamos ir išvalomos.  

9. Vykdomas mokytojų budėjimas koridoriuose, valgykloje, siekiant išvengti susibūrimų, 

užtikrinti 2 metrų atstumus, tinkamą nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimą.  

10.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) į gimnazijos patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais, iš anksto 

užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką su administracija bei privalo dėvėti kaukę.  

11. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, švietimo 

pagalbos specialistų, mokytojų) organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke. 

12.  Gimnazijoje tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai organizuojami tik išimties atvejais, 

suderinus susitikimo laiką, vietą bei laikantis saugos reikalavimų. 

SAUGOKIME SAVE IR KITUS 


