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PATVIRTINTA 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos  

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-191 

 

ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS UGDYMO ORGANIZAVIMO 

BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos (toliau – Gimnazija) ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Gimnazijos ugdymo 

organizavimo tvarką ekstremalios situacijos dėl COVID-19 viruso grėsmės sąlygomis. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-  

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. 

sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. V-1931 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“) bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas (aktuali redakcija). 

3. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir Suaugusiųjų ir jaunimo skyrių vedėjai 

atsako už šio Aprašo paskelbimą Gimnazijos bendruomenės nariams (mokytojams, mokiniams, jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams)) ir kitiems suinteresuotiems asmenims. 

 

II. MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ,  SVEIKATOS 

BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

 

4. Gimnazijos darbuotojai (tarp jų ir pedagogai) ir mokiniai ir tretieji asmenys (pvz., tėvai 

(globėjai, rūpintojai) bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, aktų salėse, valgykloje, 

mokytojų kambaryje, klasėse ar pan.) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukes).  Gimnazijos teritorijoje ir 

renginiuose  lauke kaukės yra rekomenduojamos. Kaukių dėvėti nebūtina per fizinio ugdymo 

pamokas vykdant fizinę veiklą ir dainuojant. Gimnazijos darbuotojų susirinkimuose, kai tarp dalyvių 

išlaikomas 1 metro atstumas ir visi dalyviai yra imunizuoti, kaukės nėra privalomos, tačiau 

rekomenduojamos. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims ir kitiems asmenims, 

kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatos būklei. 

Šie asmenys privalo pateikti gydytojo pažymą ir gali pasirinkti kitas asmenines apsaugos priemones. 

5. Reikalavimų dėl atstumų laikymosi pamokos metu mokiniams nėra, tačiau 

rekomenduojamas 1 metro atstumas. Mokytojui rekomenduojama pamokos metu laikytis 2 metrų 

atstumo nuo mokinių. Saugumo užtikrinimui klasėse pažymėtos mokytojo zonos ribos. Mokiniai ir 

mokytojas pamokos metu privalo dėvėti kaukes. Imunizuoti mokytojai, kurie gali išlaikyti 2 metrų 

atstumą nuo mokinių, kalbėdami gali naudoti apsauginius skydelius.  



6. Visiems gimnazijos darbuotojams, mokiniams ir atvykusiems pašaliniams asmenims prie 

budinčio sudaroma galimybė pasimatuoti temperatūrą. 

7. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į Gimnaziją. 

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kviestiniai lektoriai ir kiti asmenys į Gimnazijos patalpas įeina 

tik išskirtiniais atvejais iš anksto užsiregistravę Gimnazijos raštinėje telefonu, suderinę savo atėjimo 

laiką ir gavę tam leidimą iš Gimnazijos administracijos. Visi atvykę asmenys privalo turėti Galimybių 

pasus, dėvėti apsaugos kaukes bei registruotis pas budintį. 

8. Draudžiama į Gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.  

9. Draudžiama į Gimnaziją atvykti asmenims, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) 

ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

10. Prie įėjimo į Gimnaziją skelbiama informacija: 

10.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 

ir kt.); 

10.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

10.3. draudimą į Gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.,  

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

11. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant atskiriamas nuo kitų mokinių, apie tai informuojami jo 

tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama mokinį registruoti ir 

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

pildant elektroninę formą adresu www.1808.lt  . Jeigu mokinys yra parašęs sutikimą dėl savikontrolės 

testų, jam sudaroma galimybė jį atlikti. Pilnamečiams mokiniams leidžiama nedelsiant apleisti 

Gimnazijos patalpas savarankiškai. 

12. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti Gimnazijos patalpas ir teritoriją. Darbuotojui 

rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba pildant elektroninę formą adresu www.1808.lt   

13. Gimnazijos darbuotojai, mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant 

informuoti Gimnazijos administraciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą ar 

NVSC paskirtą izoliaciją. Gavęs šią informaciją Gimnazijos direktoriaus paskirti atsakingi 

darbuotojai privalo apie tai nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius 

asmenis ir jiems taikant izoliaciją, taip pat priimti sprendimą dėl klasių / grupių / srautų nuotolinio 

mokymosi. 

14. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese 

dalyvauja nuotoliniu būdu. Mokytojai veda nuotolines ir/ ar hibridines pamokas, mokiniai seka 

mokymosi nuorodas Tamo dienyne, jeigu yra poreikis, individualiai gauna užduotis Microsoft Office 

365 for Education ir/ar Tamo sistemoje, gali konsultuotis.  

15. Mokiniai privalo vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su mokiniais. 

 

III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

http://www.1808.lt/
http://www.1808.lt/


 

16. Mokinių srautų judėjimo reguliavimui, kad nesusidarytų grūstys ir mokiniai 

nesibūriuotų, pagal galimybes sudaromi judėjimo maršrutai, numatomi skirtingi įėjimai, sudaromas 

maitinimo grafikas, skiriami skirtingi sanitariniai mazgai. 

17. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis srautų izoliavimo principo. 

Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas. 

Klasės mokinių, tėvų susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu arba išimtinais atvejais tiesiogiai, 

laikantis šiose sąlygose numatytų reikalavimų. 

18. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos  konsultacijos, 

dezinfekuojamos ir išvėdinamos po kiekvienos pamokos - prieš atvykstant kitai srauto ar kito srauto 

grupei.   

19. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, 

laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kompiuterinė įranga ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu 

valikliu ar drėgnomis servetėlėmis ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

20. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir 

pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. 

21. Ribojamas ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone, 

inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, ji turi būti nuvaloma ir dezinfekuojamos po 

kiekvieno panaudojimo, rekomenduojama naudoti vienkartines pirštines. Informacinių technologijų 

kabinete ir dirbdami su kompiuterine technika mokiniai privalo naudoti rankų apsaugos priemones – 

vienkartines pirštines. Už dalinamų mokymo priemonių dezinfekavimą ir saugų naudojimą 

atsakingas mokantis mokytojas. 

22. Klasėse mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ar šaltas 

vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). 

23. Darbuotojų rankų dezinfekcijai gerai matomoje vietoje prie įėjimo į Gimnaziją 

pakabinamas rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. Darbuotojai privalo laikytis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl tinkamos rankų higienos. 

Kiekvienoje klasėje yra mokytojo rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. 

24. Kitas aplinkos valymas Gimnazijoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

25. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, 

lauko klasėse. Klasių valandėles ir prevencines programas rekomenduojama organizuoti kitose 

erdvėse ar lauke. Fizinio ugdymo pamokos organizuojamos patalpoje tik esant krituliams (lietus, 

sniegas). Rekomenduojama kitose erdvėse organizuoti technologijų, geografijos, pilietinio ugdymo, 

dailės, biologijos, psichologijos, dorinio ugdymo ir kitas pamokas. 

26. Veiklų organizavimui Gimnazijos lauko teritorijoje mokytojai pasirenka laisvas zonas, 

kurios yra toliau nuo kitos, klasės / grupės / srauto užimtos, zonos. 

27. Siekiant maksimaliai riboti skirtingo amžiaus mokinių srautų kontaktą ir užtikrinti gerą 

ugdymo kokybę, formalusis ir neformalusis ugdymas, konsultacijos organizuojami gimnazijoje 

formuojant srautus: 

27.1. Senieji rūmai:  

27.1.1. Ia, Ib , IIa, IIb; 

27.1.2. IIIa, IVa; 

27.2. ,,Romuvos“ padalinys: 

27.2.1. Ib , Ic, Id, Ie, IIc, IId, IIe; 

27.2.2. IIIb, IIIc, IIId, IIe, IVb, IVc, IVd; 



27.3.Suaugusių ir jaunimo skyrius: 

27.3.1. 8j, 9j, 10j, IIIg (dieninė grupė) ir IVg (dieninė grupė); 

27.3.2. 6n, 7n, 8n, Ign, IIgn, IIIgn, IVgn. 

28. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.  

29. Gimnazijos patalpose draudžiama būriuotis ir turėti artimą kontaktą skirtingų srautų 

mokiniams (išskyrus IIIg klasių inžinierinės mechanikos jungtinę padalinių grupę), o gimnazijos 

teritorijoje rekomenduojama srautų maišymosi vengti.  

 

IV. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

30. Gimnazijos mokiniai pietauja pastate, kuriame mokosi. Maitinimo schema: 

Srauto klasės/ kiti srautai Senieji rūmai ,,Romuvos“ padalinys 

I - II Po 4 pamokų (bufete) Po 4 pamokų 

III - IV Po  5 ir 6 pamokų. 

Per laisvas pamokas. 

Po 3, 5 ir 6 pamokų. 

Per laisvas pamokas. 

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius  12.25 – 12.45 val. 

Senamiesčio progimnazijos 

5 – 6 klasės 

7 – 8 klasės 

 

Po 4 pamokų (valgykloje). 

Po 3 pamokų (valgykloje). 

 

Mokiniams sudaromos sąlygos pavalgyti laisvų pamokų metu, per kitas pertraukas, anksčiau 

pasibaigus pamokai, jeigu ji buvo jungta (dvi pamokos be pertraukos).  

31. Valgykloje rekomenduojama prie vieno stalo sėsti srauto vienos klasės mokiniams (pvz., 

tik I arba tik II). Tarp sėdinčių prie skirtingų stalų, jeigu yra galimybė, turi būti užtikrintas 2 metrų 

atstumas. 

32. Po kiekvieno srauto valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. 

33. Gimnazijos valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų 

higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo ir 

popierinių rankšluosčių. 

34. Gimnazijos valgyklos patalpose pateikiama informacija mokiniams, darbuotojams apie 

asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

 

V. MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS 

 

35. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir 

vairuotojo. 

36. Mokiniai, važiuojantys į Gimnaziją ar iš Gimnazijos mokykliniu autobusu, turi dėvėti 

kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga 

lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma. 

37. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai 

privalo būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. 

38. Mokiniai,  važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų 

saugos reikalavimų, taikomų keleiviams. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 



 

39. Kitų, Gimnazijos pastatuose veikiančių mokyklų mokiniai, į Gimnazijos ugdymo 

procese naudojamas patalpas (valgyklą, savo specializuotus kabinetus ir sporto salę) gali patekti tik 

nustatytu laiku per pamoką, kad nebūtų galimas kontaktas su Gimnazijos mokiniais, lydimi ir išlydimi 

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos ar Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo centro pedagogų. 

40. Su šiuo Aprašu ir jo pakeitimais mokinius pasirašytinai privalo supažindinti klasės 

vadovas, darbuotojus – tiesioginiai vadovai. 

41. Pasikeitus teisės aktams ar sergamumo COVID-19 virusu Lietuvoje, Rokiškio rajone ar 

Gimnazijoje situacijai, gali būti keičiamos šio Aprašo nuostatos. 

42. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetiniame tinklapyje www.rvg.lt 

 

__________________________________ 

 


