
               PATVIRTINTA 

     Papilės Simono Daukanto  

     gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

     gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-76 

 

AKMENĖS RAJONO PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO SKYRIAUS „KREGŽDUTĖ“ DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ 

(toliau – darželis) darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato veiksmų seką ir 

tvarką organizuojant ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą karantino laikotarpiu nuo 2020 m. 

gegužės 18 d.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. 

sprendimu Nr. T-141 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Akmenės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei“, remiantis Lietuvos respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. raštu Nr. SR-2206 ,,Dėl ugdymo 

organizavimo 2019–2020 mokslo metais“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. 

sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų 

sąlygų“. 

 

II SKYRIUS 

VAIKŲ PRIEŽIŪROS IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Nuo 2020 m. gegužės 18 d. stabdomas laikinos priežiūros paslaugų teikimas darželyje ir 

organizuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, 

užtikrinant nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo 

būtinosiomis asmens apsaugos priemonėmis sąlygas. Pirmenybė lankyti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes teikiama dirbančių tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) vaikams, bei 

vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.  Esant 

laisvų vietų, gal būti priimami ir kiti ugdytiniai.  
 4. Su tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais), pageidaujančiais, kad jų vaikas(-ai) lankytų 

darželį nuo gegužės 18 d., aptarus sąlygas,  įsipareigojimus bei rekomendacijų laikymąsi,   

pasirašomas prašymas-susitarimas ( priedas Nr.1). 

 5. Vaikams, nelankantiems ugdymo įstaigos karantino metu, tėvams (įtėviams, 

globėjams, rūpintojams) pageidaujant, ugdymas tęsiamas nuotoliniu būdu. 

 6.   Vaikų  ugdymas  karantino metu vykdomas  laikantis šių sąlygų: 

 6.1. vaikų grupės  formuojamos, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN:2016 

,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“; 

6.2. grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų 

kontakto tiek patalpose, tiek lauke; 

6.3. bendros veiklos ( muzikos, kūno kultūros) nebūtų organizuojamos kelioms vaikų 

grupėms; 

 6.4. kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų 

dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui; 



 6.5. patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o 

aplinkos valymas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu; 

6.6. šalia įėjimo į įstaigą ir patalpas, kuriose veikia grupė, sudarytos galimybės rankų 

dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai 

skirtos priemonės); 

6.7. grupėse būtų tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto 

muilo; 

6.8. kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų 

dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui; 

 6.9. vaikai įleidžiami pro 2 pagrindinius įėjimus, darbuotojai įeina per įėjimą iš kiemo 

pusės (,,tarnybinis įėjimas“); 

 6.10.  atvykus į darželį vertinama vaikų sveikatos būklė, VSP specialistė ir paskirtas asmuo 

pamatuoja vaikų temperatūrą. Nepriimami vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau),  turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos reikalavimai“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 

,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte; 

6.11. įvertinus vaikų sveikatos būklę, vaiką į grupę palydi grupės auklėtoja ar auklėtojos 

padėjėja. Tėvams lankytis grupėse, vaikščioti po darželio patalpas draudžiama;  

6.12. vaikų maitinimas organizuojamas grupėse. Už maisto saugą ir  kokybę, jo pateikimą 

ir visų reikalavimų vykdymą  karantino metu atsako  maisto tiekėjas - UAB „Grūstė“.  

7. Reikalavimai darbuotojams: 

 7.1. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir auklėtojų 

padėjėjai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje; 

 7.2. su vaikais nekontaktuoja darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais (pvz.: kiemsargis, einamojo remonto darbininkas ir pan.); 

 7.3. ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas, jei to padaryti 

neįmanoma, ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 

2 m atstumu); 

7.4. atvyksta į darbo vietą dėvėdami veido apsaugos priemonę ir pirštines. Vykdant 

ugdymo procesą šių priemonių dėvėti neprivaloma; 

7.5. atvykus į darbą savarankiškai atlieka savo kūno temperatūros matavimą arba leidžiasi 

pamatuojamas kontroliuojančio asmens. Sutinka, kad duomenys būtų užfiksuoti VSP specialisto 

registracijos žurnale; 

7.6. griežtai privalo laikytis rankų higienos, čiaudėjimo-kosėjimo etiketo, kuo mažiau liesti 

rankomis lūpas, akis, nosį, dažnai dezinfekuoti rankas; 

7.7. darbuotojai ir kiti specialistai ( logopedas, neformaliojo ugdymo (muzikos) mokytoja), 

kurie naudoja  veido apsaugos skydelius,  juos dezinfekuoja nupurškiant gausiai dezinfekciniu 

skysčiu; 

7.8. darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei, rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu; 

7.9.  švietimo pagalbos specialistui (logopedui) dirbant tiesiogiai, konsultacijos teikiamos 

individualiai ar tos pačios grupės vaikams. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. 

Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai;  

7.10.  į darbą vykti draudžiama turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių 

žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Darbuotojas nedelsiant apie savo sveikatos 

būklės pokytį informuoja ikimokyklinio ugdymo skyriaus  vadovą ar gimnazijos direktorių;    

 

 



7.11. nedelsiant nušalinami darbuotojai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų 

ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiai (karščiavimas (37,3° C ir daugiau), sloga, 

kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.); 

7.12. darbuotojas, informavęs vadovą telefonu ar sms žinute, konsultuojasi Karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;  

7.13. įstaigos darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso 

infekciją), nedelsiant informuoja  skyriaus  vadovą ar gimnazijos direktorių telefonu;  

7.14. darbuotojai, turėję sąlytį su sergančiu, izoliuojami ir privalo laikytis saviizoliacijos 

taisyklių 14 dienų;  

7.15. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

7.16. darbuotojui nepasireiškus nė vienam infekcijos simptomui per 14 dienų nuo 

saviizoliacijos pradžios, jis dirba nuotoliniu būdu ir laikosi Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerijos rekomendacijų. Į darbą grįžta tik po atlikto testo dėl COVID-19 ir gavus 

neigiamą atsakymą. 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Darbuotojai privalo domėtis informacija apie COVID-19, kuri skelbiama 

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas ir vadovautis LR Sveikatos apsaugos ministerijos 

pateiktomis rekomendacijomis. 

9. Aprašas taikomas karantino laikotarpiu paskelbto dėl COVID-19 (koronaviruso 

infekcijos)  ir/ar esant poreikiui nuo atskiro gimnazijos  direktoriaus įsakymo paskelbimo. 

10. Aprašo  taikymo pabaiga tvirtinama direktoriaus įsakymu. 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas


Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“  

darbo organizavimo karantino metu tvarkos 

aprašo 1priedas  

 

  

Tėvų (globėjų/rūpintojų) vardas ir pavardė 

 

_____________________________________________________________________________ 

(adresas, tel. Nr., el. paštas) 

 

 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos  

direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS-SUSITARIMAS 

DĖL ĮSTAIGOS  LANKYMO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) 

LAIKOTARPIU 

 

2020-__-__ 

Papilė 

 

 Prašau leisti mano sūnui (dukrai)/globotiniui ________________________________ 

________________________________________________________________________________

   (Vardas, Pavardė) 

  

gim. _____________ lankančiam (-iai) ikimokyklinio ugdymo skyrių „Kregždutė“  ikimokyklinio 

ar priešmokyklinio ugdymo grupę ___________________________________________________  

   (grupės pavadinimas) 

lankyti įstaigos mišraus amžiaus ugdymo  grupes,  suformuotas     COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) laikotarpiu nuo   2020 m. gegužės 18 d. 

 

 Patvirtinu, kad: 

1. Mano  vaikas (globotinis),  neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar 

karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“. 

 

2.  Mano vaikas (globotinis)  negyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio 

nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-

483 (žiūrėti Aprašą). 

 

3. Informuoju,  kad vaiko  mama dirba ______________________________________________ 

    Vaiko tėvas dirba_____________________________________________________________  

 

4.   Patvirtinu, kad aukščiau pateikta informacija yra teisinga. 

 

______________________                                         ___________________________________ 

(parašas)     (Vardas, Pavardė) 


