
 

   

  

KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. RUGSĖJO 1 DIENOS 

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. U-165 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. V-1931 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, 

1. O r g a n i z u o j u  nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ugdymo procesą kontaktiniu būdu 

pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį  užtikrinant nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo 

laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos, saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

2. Į p a r e i g o j u  organizuojant ugdymo procesą: 

1.1.  valdyti klasių (grupių) mokinių srautus; 

1.2. vienos klasės (srauto) mokiniams ugdymo veiklas visą dieną organizuoti toje pačioje 

mokymo patalpoje, mokytojams ateinant į klasei priskirtą patalpą; 

1.3. mokinių rūbinių spinteles pagal galimybes išdėstyti tame pačiame aukšte kur vyksta 

pamokos tų klasių (grupių, srauto) mokiniams. Jei rūbine naudojasi kelių klasių (grupių, srautų) 

mokiniai, drabužinės gali būti įrengiamos prie mokymo patalpų ar jose (pvz., klasėse); 

1.4. valgykloje mokinius maitinti pagal patvirtintą grafiką; 

1.5. pagal parengtą judėjimo planą klasėms (srautui) priskirti skirtingus įėjimus ir išėjimus,  

numatyti atskirus judėjimo maršrutus iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), 

sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių; 

1.6. organizuojant fizinio ugdymo pamokas persirengimo kambariais naudotis tik tos pačios 

klasės (srauto) mokiniams; 

1.7. neformaliojo švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse vienu metu organizuoti ne daugiau 

kaip 30-čiai asmenų; šių užsiėmimų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (toliau – kaukės); 

1.8. švietimo pagalbos specialistų konsultacijas teikti individualiai ar vienu metu dirbti tik 

su tos pačios klasės (srauto) mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpas išvėdinti ir nuvalyti 

dažnai liečiamus paviršius, naudotas priemones; 



1.9. vykstant ugdymo procesui neįleisti pašalinių asmenų į progimnaziją, išskyrus atvejus, 

kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas; tėvai 

mokinius palydi tik iki paskirto įėjimo;  

1.10. 1-4 klasių mokiniams nereikia dėvėti kaukių klasėse, rekomenduojama kaukes dėvėti 

bendrose progimnazijos patalpose (išėjus iš klasės); 

1.11.    5-8 klasių mokiniai ir visi darbuotojai privalo dėvėti kaukes progimnazijos uždarose 

patalpose, išskyrus sportuojant ar veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. 

Kaukių nedėvėti gali neįgalumą turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti 

negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama 

nešioti veido skydelį); 

1.12. mokinį, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

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

nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvus (globėjus, rūpintojus). Mokinio 

tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio, rekomenduoti jiems registruoti 

mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija 

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

1.13. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), privalo nedelsiant apleisti 

progimnazijos patalpas, 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. 

2.  N  u  s  t  a  t  a  u , kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

Direktorė                     Antanina Džiugienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Aušra Gradickienė 

http://www.1808.lt/

