
VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo 

ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilkaviškio r. 

Pilviškių „Santakos“ gimnazijos (toliau – gimnazija) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

ugdytinių (toliau – vaikų) priėmimą į įstaigą, ugdymo, maitinimo paslaugų organizavimą 

ekstremaliosios situacijos metu. 

2. Aprašu vadovaujasi gimnazijos administracija (toliau – administracija) ir tėvai 

(globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai). 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų 

teisės aktų apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

VAIKŲ PRIĖMIMAS  IR UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Kiekvienoje grupėje leidžiamas ugdyti vaikų skaičius, atsižvelgiant į jų amžių, 

vadovaujantis Lietuvos higienos normų HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 75:2016) 5 punktu. 

5. Gimnazija užtikrina, kad: 

5.1. ugdymo paslaugos būtų organizuojamos kiek įmanoma  maksimaliai  lauke, laikantis 

grupių izoliacijos principo: vaikai lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, 

kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos 

ugdymo paslaugos, tiek lauke; 

5.2. auklėtojų padėjėjai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje; 

5.3. grupių darbuotojai nuolat stebėtų vaikų sveikatos būklę, jei reikia – matuotų 

temperatūrą; 

5.4. su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais (pvz., kiemsargis, virėjos ir pan.); 

5.5. riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, 

riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu); 

5.6. vaikai būtų maitinami grupės patalpose. Auklėtojų padėjėjai maistą parsineša pagal 

sudarytą maisto atidavimo grafiką (nesibūriuojant prie maisto atidavimo langelio) ir privalo dėvėti 

nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones), taip pat 

pirštines; 

5.7. nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Gimnazijoje esančios 

bendros patalpos (muzikos salė, logopedo kab. ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo turi būti 

išvėdinamos ir išvalomos; 

5.8. jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi 

būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų 

metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos 

ir  nuvalomi dažnai liečiami paviršiai; 

5.9. meninio ugdymo užsiėmimai organizuojami tik atskirų grupių vaikams. Po kiekvienos 

grupės užsiėmimo muzikos salės patalpa išvėdinama ir išvaloma, o panaudotas inventorius ir 

priemonės valomos ir dezinfekuojamos;  

5.10. prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis 

ugdymas, būtų pateikta informacija: 



5.10.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 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;  

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

etiketą ir kt.); 

5.10.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3
o
C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir kt.); 

5.11. vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3
o
C ir daugiau) ar kurie turi ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz., kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir kt.) nepriimami dalyvauti grupės veikloje. Pasireiškus išvardintiems simptomams 

vaikas izoliuojamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete ir nedelsiant informuojami vaiko 

tėvai; 

5.12. tėvai įsipareigoja nedelsiant pasiimti vaiką(-us), gimnazijos darbuotojui pranešus 

apie pasireiškusius nurodytos ligos simptomus; 

5.13. šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis 

ugdymas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos arba 

padėtos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės); 

5.14. darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėtų nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones, jei lauke neišlaikomas 1 m. atstumas, viduje – 2 m.; 

5.15. informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą 

nevyktų (turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją arba Karštąja koronaviruso linija, privalo informuoti 

gimnazijos administraciją); 

5.16. darbuotojus, kuriems būnant darbe pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir 

kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija arba 

susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

5.17. už savo sveikatos būklę atsakingas kiekvienas darbuotojas; 

5.18. jeigu gimnazijos administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam 

nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC 

nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant nustatytą skaičių dienų izoliaciją; 

5.19. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

5.20. užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos 

darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių 

patiekiama skysto muilo); 

5.21. užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant 

vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje 

būtų atliekama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas 

rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu; 

5.22. draudžiami darbuotojų bendri pietūs, kavos gėrimo pertraukėlės (išskyrus toje pačioje 

grupėje dirbančius) ir būriuotis pietų, darbo pertraukų metu; 

5.23. grupėje dirbantys darbuotojai nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones gali 

nedėvėti, esant būtinybei kontaktuoti su kitais darbuotojais (iki 15 min.) galima laikantis saugaus 

atstumo ir dėvint veido apsaugos priemones. 
5.24. darbuotojams vengti ilgesnio nei 15 min. kontakto. Susirinkimo metu neišlaikant 2 

m. atstumo dėvėti kaukes. 

 

 



III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

   

6. Už Aprašo įgyvendinimą atsako ir Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo gimnazijos 

direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. 

7. Aprašas skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje www.pilviskiai.lm.lt.  

8. Keičiantis Lietuvos Respublikos teisės aktams dėl ekstremaliosios situacijos, šios 

Taisyklės gali keistis. 

 

_________________________ 

   

 

 

 

 

http://www.pilviskiai.lm.lt/

