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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR 
VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (PAGAL LR 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO SPRENDIMĄ BŪTINOMS SĄLYGOMS 

UŽTIKRINTI) 
 

 
                    Mokiniams 
 

1. Mokiniai į gimnaziją nevėluoja ir įeina jiems paskirtu įėjimu pagal klases (nurodyta 1 
priede); 

2. Mokiniai laikosi krypčių žemėlapio nuorodų ir eina tik savo klasės kryptimi (nurodyta 
2 priede); 

3. Klasių mokiniai gali būti tik jiems priskirtose teritorijose ir iš jų išeiti tik šiais atvejais: 
paskirtu laiku į valgyklą, į kitą spec. kabinetą su mokytoja/-u, į tualetą ar esant reikalui suderinus su 
budinčiu mokytoju. 

4. Pradinio ugdymo mokiniai viršutinius rūbus kabina spintelėse esančiose  klasėje, o 5-8 
kl. bei I-IV g. kl. mokiniai – spintelėse ar rūbinėje. 

5. Kuomet pamoka vyksta kitame kabinete, mokiniai laukia kol ateis pamoką vedantis 
mokytojas ir juos nusives iki spec. kabineto. 

6. Valgykloje mokiniai laikosi atstumo ir valgyklos taisyklių, o atsineštą maistą gali 
valgyti klasėje.  

7. Mokiniai privalo laikytis higienos taisyklių, plauti ir dezinfekuoti rankas, nečiupinėti 
inventoriaus, kai to nereikia ir stengtis kuo mažiau kontaktuoti su kitais mokiniais, vengti fizinio 
kontakto. 

8. Pasijutus blogai, mokiniai iškart privalo informuoti klasės vadovą, budintį ar bet kurį 
kitą mokytoją. 

9. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniai pamokų ir pertraukų metu privalo 
dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį 
ir burną. 
 
                 Mokytojams 
 

1. Neįgijusiems imuniteto švietimo įstaigų darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka 
privaloma reguliariai testuotis. Nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys 
kontaktinį darbą, turi prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis. 

2. Mokytojai pamokas veda mokiniams priskirtuose kabinetuose, išskyrus IT, 
technologijų, muzikos ir užsienio kalbų mokytojus (esant poreikiui vedasi į biologijos ar chemijos 
kabinetus). 

3. Mokytojai darbo metu privalo dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, 
kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. 

4. Mokytojai dirbantys specializuotose kabinetuose, po skambučio į pamoką, atsiveda 
klasės mokinius į savo kabinetą ar  į lauką, jei pamoka vyksta lauko erdvėse. Baigiantis pamokai, dar 
nenuskambėjus skambučiui, mokytojas palydi mokinius į jiems priskirtą kabinetą. 

5. Klasių vadovai supažindina auklėtinius ir jų tėvus su taisyklėmis bei stengiasi 
užtikrinti šių taisyklių laikymąsi; 

                Kabinetų ir patalpų priežiūra 



 
1. Pradinio ugdymo mokiniams priskirtuose kabinetuose paviršiai dezinfekuojami po 2 ir 4 

pamokos. 
2. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniams priskirtuose kabinetuose paviršiai 

dezinfekuojami po 2, 4 ir 6 pamokos. 
3. Specializuotose kabinetuose paviršiai dezinfekuojami po kiekvienos pamokos. 
4. Biblioteka dezinfekuojama kiekvienos pamokos pradžioje. 
5. Mokiniams priskirti kabinetai valomi po 3 pamokų, specializuoti kabinetai valomi po  

kiekvienos pamokos, biblioteka valoma po 4 pamokų. 
6. Koridoriai valomi ir vėdinami kiekvienos pamokos metu. 
7. Visi kabinetai vėdinami po kiekvienos pamokos. 

 
Gimnazijos bibliotekos ir skaityklos darbas: 

 
1. Biblioteka dirba pagal patvirtintą grafiką. 
2. Vienu metu bibliotekos – skaityklos patalpose gali būti ne daugiau 5 mokinių 

(skirtingų srautų). 
 

Dėl esančių saviizoliacijoje ar sergančių mokinių bei darbuotojų: 
 

1. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų  
infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant 
atskirtas nuo kitų mokinių, pranešant apie tai visuomenės sveikatos priežiūros specialistei ar 
gimnazijos direktorei bei informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).  

2. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų  infekcijų 
požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti gimnazijos 
patalpas. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą 
adresu www.1808.lt. 

3. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui reguliariai (po testavimų, VSB darbuotojui 
pranešus apie teigiamą mokinio PGR testą ar gavus informaciją apie darbuotojo susirgimą ar 
izoliaciją) atnaujina informaciją google diske (adresas atsakingam darbuotojui žinomas). 

4. Mokiniams, esantiems saviizoliacijoje dėl turėto sąlyčio su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga 
(koronaviruso infekcija), direktoriaus įsakymu skiriamas hibridinis ugdymas. 

5. Gimnazija vadovaujasi izoliacijos algoritmu, 9 priedu, kuris patvirtintas Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo sprendimu 2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.  
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