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Lankytojams 1. Gimnazijoje draudžiama lankytis asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

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

2. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

3. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia 

paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Mokinius atlydintys, 

pasitinkantys tėvai (globėjai, rūpintojai) vaikų laukia lauke. Esant nenumatytai situacijai lankytojai 

įleidžiami į gimnaziją, laukimo vieta I aukšto vestibiulis.  

4. Asmenys gimnazijos uždarose patalpose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną 

(toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims 

rekomenduojama nešioti veido skydelį). 

Bendruomenei 1. Visi vyresni nei 6 metų asmenys gimnazijos uždarose patalpose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

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

dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio 

ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje, kitiems asmenims sportuojant, 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 (šiems asmenims 

rekomenduojama nešioti veido skydelį). 

2. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

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

3. Draudžiamas įėjimas į gimnaziją  asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu 

4. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai 

(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)  nedelsiant atskiriamas  nuo kitų mokinių 

(technologijų kabinetas Nr.03), o apie mokinio sveikatos būklę informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama jiems registruoti 

mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt“. 

http://www.1808.lt/


5. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant apleidžia gimnazijos teritoriją ir 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. 

6. Jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar 

mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant  informuoja Nacionalinį 

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

NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją. 

Ugdymas 1. Kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyks pamokos: 

 

Klasė Kabineto Nr. 

1 aukštas 

1 15 

2 16 

3 14 

4 17 

2 aukštas  

5 27 

6 28 

7 24 

8 25 

II g 29 

3 aukštas  

I g 39 

III g 37 

IV g 36 

 

2. Chemijos, biologijos, fizikos, geografijos, dailės, informacinių technologijų, muzikos, technologijų, fizinio 

ugdymo, šokio pamokos vyksta specializuotose patalpose, kurios dezinfekuojamos ir vėdinamos po 

kiekvienos pamokos. 

Švietimo pagalbos 

specialistų konsultacijos 

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės, 

srauto mokiniais. 

Pailgintos dienos grupė Pailgintos dienos grupės veikloje  dalyvauja tos pačios programos skirtingų klasių mokiniai ( 1–4 kl.), užtikrinamas 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

http://www.1808.lt/


vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ 

nustatytų reikalavimų vykdymas. 

Neformalus vaikų 

švietimas 

Laikomasi grupių izoliacijos principo: mokiniai dalyvauja tos pačios grupės veiklose. Veiklos uždarose vietose, 

laikantis nustatytų saugumo sąlygų, vyksta kontaktiniu būdu, kai grupėje iki 30 vaikų. 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. 

Renginiai Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių srautų izoliavimo principo (1-4 kl.; 5-8 kl.; I g-IV g kl. ).  

Maitinimas 1. Mokinių maitinimo grafikas; 

9.30 – 1 kl. 

9.40 – 2 kl. 

10.35 – 3,4,5 kl. 

11.30 – 6,7,8, I g kl. 

11.45 –II g, III g, IV g kl. 

       2. Valgykla suskirstyta į atskiroms klasėms skirtus sektorius. 

       3. Mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba valgykloje, 

pietaujant tos pačios klasės mokiniams. 

Pavėžėjimas Mokinių pavėžėjimas į gimnaziją ir iš gimnazijos vykdomas pagal patvirtintą grafiką. Jei autobuse neišlaikomas 1 

metro atstumas mokiniai ir vairuotojai dėvi burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones. 

Biblioteka Siekiant išvengti skirtingų srautų kontaktų, skaitytojai aptarnaujami, pagal atskirai sudarytą grafiką. Darbuotojai ir 

skaitytojai dėvi apsaugines veido priemones. 

Rūbinė Pradinių klasių mokiniai viršutinius drabužius kabinasi savo klasėse. 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniams įrengtos atskiros rūbinės pagal klases. 

Budėjimas Pertraukų metu mokytojai budi pagal patvirtintą grafiką. 

 

__________  
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