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KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ
SĄLYGŲ EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino dokumentą

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo

organizavimo būtinos sąlygos (sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020-08-17 sprendimas Nr. V-1838) bei paskelbė rekomendacijas dėl
ugdymo proceso organizavimo naujais mokslo metais (https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021mokslo-metai). Jose pateikti tam tikri ugdymo proceso organizavimo ypatumai, kurie leistų užtikrinti
kiek įmanoma saugesnį ugdymo procesą mokyklose.
Ugdymo procesas gimnazijoje bus organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus: laikomasi numatytų saugos priemonių,
ribojami gimnazijos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

II. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Kauno ,,Varpo“ gimnazijoje yra numatyti šie pakeitimai:
1.

Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją, planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. ugdymas

vyks įprastu būdu – mokyklų patalpose, tačiau laikantis didesnių saugumo sąlygų. Pagrindinis principas
organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse besimokančių
mokinių kontaktas (sudubliuotos pamokos, stebimas įėjimas, išėjimas, maitinimasis ir kt.).
2.

Tiek mokiniams, tiek mokyklos darbuotojams draudžiama vykti į mokyklą, jei pasireiškia

karščiavimas ar kiti viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.
3.

Jei ugdymo proceso metu mokiniui, mokytojui ar darbuotojui nustatoma temperatūra,

asmuo nedelsiant izoliuojamas sveikatos kabinete, kol neatvyksta reikalinga pagalba. Asmuo palieka
gimnazijos pastatą per šoninį išėjimą, esantį prie sveikatos kabineto.

4.

Mokytojai, jei tarp mokytojo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 metrų

atstumą, gali dirbti bei apsaugos priemonių, tačiau pamokos metu, kai mokytojai konsultuoja mokinius,
juda pamokos metu tarp mokinių – jam dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones būtina
(kaukė arba apsauginiai skydeliai).
5.

Mokiniams pamokų metu kaukes dėvėti rekomenduojama, ypač jei neišlaikomas bent 1

metro atstumas.
6.

Visi darbuotojai ir mokiniai privalo dėvėti apsaugines veido kaukes pertraukų metu

koridoriuose, informaciniame centre, valgykloje ir kt., stengiantis išlaikyti bent 1 metro atstumą.
7.

Pasibaigus pamokai visi mokiniai išeina iš klasės, mokytojas išvėdina klasę ir

dezinfekavimo priemonėmis nuvalo visus liečiamus paviršius.

8. Pertraukų metu mokiniams rekomenduojama neišeiti iš gimnazijos patalpų, elgtis
atsakingai, saugoti save, mokytojus ir kitus gimnazijos darbuotojus.
9.

Vadovėlius ir rašymo priemones naudoti tik asmenines.

10. Kiekvieną pertrauką valytojos dezinfekuoja tualetus, o ilgosios pertraukos metu (11:40 –
12:10) ir pasibaigus ugdymo procesui (darbo pabaigoje) dezinfekuoja visus liečiamus paviršius (durų
rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.).
11. I – II klasių mokiniai valgykloje valgo po ketvirtos pamokos (11.40–12.10 val.), III – IV
klasių mokiniai po trečios pamokos (10.35–10.55 val.). Po valgymo pertraukų ir darbo pabaigoje valytoja
dezinfekuoja visus liečiamus paviršius.
12. Visi bendruomenės nariai skatinami laikytis higienos taisyklių:
12.1. Esant menkiausiai rizikai likti namuose (jei pasireiškia peršalimo simptomai, buvo
galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu ar kt.).
12.2. Pasireiškus COVID-19 simptomams (kosėjimas, temperatūra, skonio ir uoslės pojūčių
praradimas) griežtai nevykti į gimnaziją.
12.3. Dažnai plauti rankas (plauti ne trumpiau nei 20 sekundžių).
12.4. Kosint ir čiaudint užsidengti burną ir nosį sulenkta alkūne.
12.5. Dezinfekuoti bendrai naudojamus daiktus.
13.

Ugdymo proceso metu į gimnaziją neįleidžiami pašaliniai asmenys, išskyrus tuos, su

kuriais iš anksto yra suderintas atvykimas ir žinomi atvykimo tikslai.
_______________________________

ATMINTINĖ MOKINIAMS
Parengta pagal LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės
operacijų vadovo rekomendacijas.

1 m.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos:


Laikykitės saugaus, 1 metro atstumo vieni nuo kitų pertraukų metu ir valgykloje.



Laikykitės griežtos rankų, veido, čiaudėjimo higienos: plaukite rankas skystu muilu ir šiltu
tekančiu vandeniu, dezinfekuokite jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, venkite
liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikykitės kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.



Pertraukų metu būkite šalia kabineto, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines
veido kaukes.



Pamokų metu kaukės nebūtinos, tačiau rekomenduojamos, ypač jei neišlaikomas bent 1 metro
atstumas.



Naudokitės tik savo mokymo priemonėmis ir kitais asmeniniais daiktais.



Jei kyla klausimų, nebijokite kreiptis į klasės vadovą, gimnazijos administraciją ar pagalbos
mokiniui specialistus.



Laikykitės bendrųjų saugumo taisyklių patalpose.

ATMINTINĖ MOKINIŲ TĖVAMS
Parengta pagal LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės
operacijų vadovo rekomendacijas.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos:


Jei vaikui pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų,
kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), prašome
į pamokas jo neleisti ir nedelsiant pranešti klasės vadovui.



Jei vaikui ar jo šeimos nariams nustatytas COVID-19 atvejis arba esate privalomoje izoliacijoje
izoliacijos laikotarpiu, saviizoliacijoje, nedelsiant praneškite gimnazijos administracijai ar klasės
vadovui.



Pašaliniai asmenys ugdymo proceso metu į gimnaziją neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia
paslaugas būtinas formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimui.



Renginiuose, atvirose erdvėse tėvams privaloma laikytis 1 m atstumo bei dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugines veido kaukes.



Pertraukų metu mokiniai privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines veido kaukes,
pamokų metu kaukės nebūtinos, tačiau rekomenduojamos, ypač jei neišlaikomas bent 1 metro
atstumas.



I – II klasių mokiniai valgykloje valgo po ketvirtos pamokos (11.40-12.10 val.), III – IV klasių
mokiniai po trečios pamokos (10.35-10.55 val.).



Visais klausimais prašome kreiptis į klasės vadovą, gimnazijos administraciją, pagalbos mokiniui
specialistus.

