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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

organizavimo pandemijos laikotarpiu ir būtinų prevencinių sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja ugdymo organizavimo tvarką Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje 

esant ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 ar kitos užkrečiamos ligos protrūkio. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  

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

sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų 

sąlygų“ ir 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo pakeitimu Nr. V-1931, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro  valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti 

testavimą ugdymo įstaigose“ bei kitais galiojančiais teisės aktais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

4. Gimnazijos vadovas užtikrina šio Aprašo paskelbimą mokyklos bendruomenės 

nariams (mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems 

asmenims (žodžiu ir raštu) skelbimų lentose, gimnazijos tinklapyje ir kontroliuoja vykdymą. 

  

II. MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ, MOKINIUS ATLYDINČIŲ ASMENŲ 

SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

 

5. Visi švietimo įstaigos darbuotojai ir mokiniai nuo penktos klasės uždarose patalpose 

dėvi kaukes (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai 

dengia nosį ir burną (toliau – kaukės).  



6. Kaukių leidžiama nedėvėti  mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja, veiklų, kurių 

negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie 

dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos 

būklei, arba jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio, pvz., darbo su 

klausos negalią turinčiais mokiniais.  Tuomet rekomenduojama dėvėti veido skydelį. 

7. Apsaugos priemonėmis darbuotojus pagal galimybes aprūpina ugdymo įstaiga, 

mokinius - tėvai (globėjai, rūpintojai).  

8. Ugdymo įstaigoje užtikrinamas mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), darbuotojų 

informavimas bei prie įėjimo į švietimo įstaigą skelbiama: 

8.1.  apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.); 

8.2.  apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes uždarose patalpose; 

8.3.  draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

9. Užtikrinamas mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės 

stebėjimas. Sudaromos sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims ar  

tretiesiems asmenims, kurie teikia paslaugas ugdymo įstaigoje, atvykus į švietimo įstaigą (prie 

įėjimo pas budintį darbuotoją) bekontakčiu termometru matuoti(s) kūno temperatūrą.  

10.  Užtikrinama, kad bekontakčiai termometrai būtų naudojami pagal pateiktą prietaiso 

naudotojo instrukciją (išlaikant lauke ir patalpoje temperatūros matavimo reikalavimus, atstumą 

tarp termometro ir asmens kūno ir kt.). 

11. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į gimnaziją neturi būti įleidžiami, 

išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo 

valstybines funkcijas.  

12.  Ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į 

pastato vidų (naujokai ir pirmokai palydimi ir pasitinkami gimnazijos kieme), klasių ir 

individualūs susitikimai organizuojami iš anksto susitarus tam tikrose erdvėse, vietose ar virtualiai. 

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

administracijos atstovams, turi būti maksimaliai išnaudojami netiesioginio bendravimo būdai: el. 

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

14. Vidiniam įstaigos darbuotojų bendravimui ir komunikavimui taip pat gali būti 

naudojamos 13 punkte nurodytos aplinkos, būdai.  

15. Už gimnazijoje teikiamas trečiųjų šalių paslaugas (Sporto centro veikla, kita 

neformaliojo švietimo veikla ir pan.)  ir jų veiklose dalyvaujančių mokinių saugumą atsakingas 

paslaugos tiekėjas ar jo atstovas.  

16. Informuojami mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl lankymosi mokykloje 

reikalavimų laikymosi, įspėjama, kad tėvai (globėjai, rūpintojai)  į patalpas įeitų tik išskirtiniais 

atvejais, iš anksto užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką su mokytoju, klasės vadovu ar 

administracijos atstovu,  dėvėdami apsauginę kaukę.  



17. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu. 

18. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti  karščiuojantiems ar ūmių viršutinių 

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

kvėpavimas ir pan.) turintiems asmenims. 

19. Rekomenduojama ugdymo įstaigoje ugdomiems mokiniams, išskyrus tuos, kurie 

atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų 

dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas 

(toliau – mokiniai, kuriems testavimas nereikalingas), dalyvauti testavime.  

20. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti 

nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama  

registruoti vaiką pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. 

21. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant 

apleisti švietimo įstaigos, vykdančios bendrąsias ugdymo programas, patalpas ir teritoriją. 

Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą 

adresu www.1808.lt  

22. Gimnazijos darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant 

informuoti švietimo įstaigą  apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytą 

COVID-19 ligą. Gavus šią informaciją, ugdymo įstaiga apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį 

visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), rajono 

atsakingus specialistus, priimamas sprendimas dėl mokinių/klasių/grupių/srautų mokymo 

organizavimo būdo ir sąlygų.  

23. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, mokiniai, kuriems taikoma izoliacija,  ugdymo 

procese dalyvauja  nuotoliniu būdu.  

24. Siekiama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas 

neįeina tiesioginis darbas su mokiniais. 

 

III. TESTAVIMAS, SKIEPIJIMAS. 

 

25.  Neįgijusiems imuniteto gimnazijos darbuotojams Vyriausybės nustatyta 

tvarka privaloma reguliariai testuotis. Nepasiskiepiję ir nepersirgę darbuotojai turi prieš grįždami 

į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis. 

http://www.1808.lt/


26.  Mokinių testavimas yra savanoriškas, rekomenduojamas ir vykdomas Trakų r. 

savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatytu būdu (savikontrolės greitaisiais 

SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas) metodu, tėvams sutikus. 

27. Pasiskiepijusiems ar persirgusiems mokiniams  testuotis nereikia. 

28. Siekiant užtikrinti bendruomenės saugumą, rekomenduojama skiepytis visiems 

švietimo įstaigos darbuotojams, kurie nėra persirgę, taip pat mokiniams nuo 12 metų. 

 

 

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

29. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. 

Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro 

atstumas. 

30. Klasės pirmo susitikimo ar pirmos klasės valandėlės metu aptariama pandemijos 

situacija, mokiniai supažindinami su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, švietimo, mokslo 

ir sporto ministro rekomendacijomis, gimnazijos vadovo nustatytais saugos reikalavimais, 

susitariama dėl klasės gyvenimo ir mokinių elgesio pamokų, pertraukų metu.  

31. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, 

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

mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai organizuojami mokykloje tik išimties atvejais ir 

iš anksto užsiregistravus bei suderinus savo atėjimo laiką bei dėvint apsauginę kaukę. 

32.   Mokytojai ir technikinis personalas užtikrina, kad patalpos, kuriose organizuojamas 

mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, būtų išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir 

kiekvienos pertraukos metu. 

33.  Rekomenduojama dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, durų rėmus, stalų 

paviršius, kėdžių atramas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius ir kt.) valyti  paviršiams skirtu 

valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Valymą vykdo aukšto, kuriame yra patalpa, valytojos. 

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

ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Už tai yra atsakingi 

patalpose dirbantys pedagogai ir/ar valytojos. 

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

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

po kiekvieno panaudojimo. 

36. Siekiama, kad ugdymo įstaigoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir 

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

praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai (ypatingai prie valgyklos, sporto 

salės,  tualetuose). 

37. Užtikrinant rankų dezinfekcijos galimybę, gerai matomoje vietoje, prie įėjimo į 

švietimo įstaigą, tualetuose, pateikiamos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, paviešinamos 

rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (. https://bit.ly/3f13Bf1). 

https://bit.ly/3f13Bf1


38.  Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į 

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 

pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4).  

39. Siekiama, kad maksimaliai  būtų išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas 

organizuoti lauke, lauko klasėse, kai oro sąlygos tai leidžia. 

40. Veiklų organizavimui gimnazijos lauko teritorija gali būti dalinama zonomis klasei / 

grupei/srautui, jei vienu metu lauke dirba kelios klasės/grupės. 

41. Siekiama, kad maksimaliai būtų ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių 

kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų: vienos klasės/grupės/srauto mokiniams ugdymo 

veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje: skirtingi mokytojai atvyksta į 

klasei /grupei priskirtą patalpą. Mokiniai gali vykti į mokytojo kabinetą tik tuo atveju, jei darbui 

reikalingos ypatingos ugdymo priemonės. 

42. Siekiant reguliuoti ir atskirti skirtingo amžiaus mokinių patekimo į įstaigą srautą, 

skirtingiems mokinių ugdymo koncentrams priskiriami skirtingi įėjimai į gimnazijos vidų: per 

pagrindinį įėjimą į gimnaziją patenka pradinių klasių mokiniai ir darbuotojai, per sporto salės 

įėjimą - kiti mokiniai. Prie kiekvieno įėjimo budi atsakingas darbuotojas, kuris reguliuoja mokinių 

srautą, stebi, kaip laikomasi saugaus atstumo,  užtikrinama galimybė rankų dezinfekcijai, 

temperatūros matavimui. 

43. Skirstant klasėms/grupėms/srautams patalpas, pagal galimybes užtikrinama, kad 

gretutinėse patalpose mokytųsi bendraamžiai, kiek įmanoma išvengti skirtingo amžiaus mokinių 

kontaktų.  

44. Specializuotuose dalykų kabinetuose turėtų vykti tik tos pamokos, kurioms būtina 

laboratorinė įranga arba priemonės, todėl negali vykti klasėse, (technologijų pamokos, gamtos 

mokslų dalykų pamokos, kai vykdomi laboratoriniai darbai arba bandymai, informatikos, fizinio 

ugdymo, šokio, muzikos pamokos, klasė dalinama į grupes).  

45. Mokinių srautų judėjimas nukreipiamas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais 

srautais, todėl pradinių klasių aukštu ir senos mokyklos pastato laiptine nesinaudoja kitų 

koncentrų/srautų mokiniai, o pradinių klasių mokiniai pasirenka trumpiausią kelią iki tikslo, 

nesinaudojant naujos mokyklos koridoriais ir laiptinėmis. Pvz., į valgyklą, sporto salę, biblioteką 

juda senos mokyklos pastato laiptine, toliau 1 aukšto fojė.  

46. Kiekviena klasė pasirengia saugaus judėjimo maršruto žemėlapį, kuriame 

vaizduojama kaip saugiai klasės mokiniai turi judėti link išėjimo, valgyklos, bibliotekos, kitos 

mokymo patalpos ir pan., klasės vadovas instruktuoja dėl  bendrų saugaus elgesio mokykloje 

reikalavimų.  

47. Pailgintos dienos grupės veikloje leidžiama dalyvauti tos pačios programos skirtingų 

klasių mokiniams (pvz., 1–4 klasių ir t.t., ne daugiau kaip 30 asmenų) ir  yra užtikrinamas Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų vykdymas.  

https://bit.ly/3hGFqV4


48. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu 

metu dirbama tik su tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos 

patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.  

49. Pagal galimybes mokinių spintelės išdėstomos tame pačiame aukšte, kur vyksta 

pamokos tų klasių mokiniams.  

50. Dalyko mokytojas užtikrina, kad mokiniai, pamokai pasibaigus, išeitų į koridorių, o 

patalpa, kurioje vyko pamoka, būtų išvėdinta. Mokiniai pertraukos metu, išlaikydami saugų 

atstumą, ilsisi koridoriuje, lauke, skaitykloje. Pertraukai pasibaigus, saugiai grįžta į klases.  

51. Būreliuose ir kituose neformalaus švietimo užsiėmimuose, organizuojamuose 

uždarose erdvėse, vienu metu galės dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų. Skaičius neribojamas, 

jei visi vaikai ir darbuotojai yra pasiskiepiję arba persirgę, arba nuolat testuojasi dėl COVID-19 

ligos.  

52. Nurodoma, jog gimnazijoje įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas, jei: 

52.1.  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

išplitimo pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus 

sprendimu nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies 

veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių 

ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu; 

52.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos 

ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose mokinių ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu. 

 

V. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

53. Mokiniams pavalgyti mokyklos valgykloje skiriamos kelios ilgosios pertraukos.  

Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, maksimaliai taikomas klasės/grupės/srauto 

izoliacijos principas, maitinimo vienu metu galimybės pagal iš anksto parengtą grafiką. 

54. Maitinimas mokyklos valgykloje organizuojamas pagal galimybes paskiriant atskiras 

erdves skirtingų klasių/grupių/srautų mokiniams.  

55. Vienu metu maitinant skirtingų klasių (srauto) mokinius, organizuojamas atskirų 

klasių mokinių grupinis atėjimas į valgyklą, siekiant išvengti skirtingų klasių (srautų) mokinių 

tarpusavio maišymosi ir artimų kontaktų. 

56. Eilėse prie praustuvų, maisto išdavimo stalų, kasų, panaudotų indų ir padėklų 

surinkimo vietų bei kitose vietose, kur galimas mokinių būriavimasis, tarp asmenų išlaikomas ne 

mažesnis kaip 2 metrų atstumas. 

57. Suaugęs asmuo (klasės mokytojas ar budintis) turi prižiūrėti, kaip laikomasi rankų 

plovimo, valgymo higienos, atstumų bei mokinių judėjimo reikalavimų.  

58. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės 

mokiniams. 



59. Mokiniai į valgyklą eina klasei paskirtu laiku, laikosi asmens saugos reikalavimų, 

plauna rankas prieš įeinant į valgyklą, eilėje laikosi saugaus atstumo, nesistumdo, sėda į klasei 

paskirtą pastovią vietą. 

60. Po kiekvieno srauto valgyklos patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma. 

61. Pradinių klasių mokytojai maitinasi kartu su savo klase, kitų klasių mokytojai, 

specialistai, taip pat ir  gimnazijos technikinis personalas – prie atskiro stalo. 

62. Gimnazijos valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių 

rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių pateikiama skysto 

muilo. 

63. Gimnazijos valgyklos patalpose turi būti pateikiama informacija mokiniams, 

darbuotojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.). 

64. Mokinių maitinimo metu valgykloje negali lankytis pašaliniai asmenys, jie 

aptarnaujami tik specialiai tam skirtu laiku pagal skelbiamą tvarkaraštį, pateikus Galimybių pasą 

arba kitą sveikatos dokumentą. 

 

VI. MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS 

65. Visi mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ar jos mokykliniu autobusu (pradinio 

ugdymo programos mokiniams išimtys netaikomos), turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, 

kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių 

kaukės dėvėti neįmanoma ir tai patvirtinta gydytojo pažyma. 

66. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir 

vairuotojo, elgtis autobuse atsakingai, įlipant dezinfekuoti rankas, neskubėti,  nesistumdyti. 

67. Vairuotojas užtikrina, kad mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti 

dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų 

mokinių grupę. 

68. Mokiniai, važiuojantys į gimnaziją maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų 

saugos reikalavimų, taikomų keleiviams. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

69. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai.  

70. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos.  

 


