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2020-08-27 
 
Gerbiami mokinių tėvai, 
 
Vadovaujantis Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos nurodymais, su koronaviruso 
užsikrėtimo pavojumi susiję ugdymo organizavimo pakeitimai išliks ir šiais mokslo metais. Ir 
toliau pagrindiniu prioritetu išliks saugumo priemonių taikymas ir patalpų higienos 
užtikrinimas, saugaus atstumo išlaikymas bei mokinių srautų organizavimas siekiant kiek 
įmanoma sumažinti skirtingų mokinių grupių kontaktus. 
 

1- Saugaus elgesio taisyklės 
 

- Kiekvieną kartą įeidami arba išeidami iš klasės mokiniai privalės nusiplauti arba dezinfekuoti 
rankas. Tam skirtos vietos yra aprūpintos šiltu ir šaltu vandeniu, skystu muilu, vienkartinėmis 
servetėlėmis bei šiukšlių dėžėmis su dangčiais. 
Šalia klasių, kuriose nėra kriauklės, yra įrengti laikikliai su dezinfekciniu rankų skysčiu. 
- Ikipradinėse ir pradinėse klasėse kiekvieno vaiko darbo vieta ir priemonės, kuriomis jis 
naudojasi, bus pažymėtos vaiko vardu (stalas, kėdė, drabužių pakaba...). 
- Visi suaugusieji, įeinantys į mokyklos pastatus, privalės dėvėti apsauginę kaukę. Asmenys 
be kaukės į mokyklą nebus įleidžiami. 
Mokiniams nėra privaloma mokykloje dėvėti apsauginių kaukių, tačiau norintys gali būti su 
kaukėmis. 
Siekiant palengvinti bendravimą, mokytojai galės nusiimti apsauginę kaukę tik tuo atveju, jei 
bus išlaikytas 2 m atstumas su mokiniais. 

 
 

2- Saugaus atstumo laikymasis 
 
Ikipradinėje ir pradinėje mokykloje visoms klasėms pamokos ir kitos veiklos bus 
organizuojamos toje pačioje klasėje. 
Vidurinėje mokykloje dalykų mokytojai ateidami į kitą klasę privalės laikytis įprastų saugumo 
reikalavimų (dėvėti kaukę, nusiplauti rankas). 
Koledžo ir licėjaus mokiniai taip pat mokysis vienoje, jiems paskirtoje klasėje, tačiau, esant 
reikalui, galės naudotis specialią įrangą turinčiomis klasėmis (pavyzdžiui, chemijos, 
technologijų ar gamtos mokslų laboratorijomis) ar kalbų mokymui skirtomis klasėmis. 
 
 

3- Mokinių srautų organizavimas 
 
Kiek leis galimybės, bus stengiamasi, kad skirtingų amžiaus grupių mokiniai nesusitiktų: tam 
yra numatyti atskiri įėjimai ir išėjimai arba skirtingas išėjimo iš klasės laikas.  
 
 Šilo pastate  

 Ikipradinių klasių mokiniai į mokyklą atvyksta ir išeina per centrinius vartus ir iki klasės 
eina per pagrindinį įėjimą. Jei yra būtinybė, tėvai gali palydėti vaiką iki klasės, tačiau 
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negali pasilikti hole, o perdavę vaiką mokytojai arba jos asistentei, turi iškart palikti 
mokyklos pastatą. 

 CP, CE1 ir CE2 mokiniai į mokyklą atvyksta ir išeina per kairėje pusėje esančius vartus 
ir savarankiškai nueina iki savo klasės per vidinį kiemą ir kieme esančią laiptinę. 

 
Antakalnio pastate 

 

 CM1 ir CM2 mokiniai naudojasi pagrindiniu įėjimu ir į mokyklą atvyksta 8.15, o išeina 
14.15. 

 Koledžo klasės (nuo 6ème iki 4ème) naudojasi pagrindiniu įėjimu ir į mokyklą atvyksta 
8.30, o išeina 15.45 arba 16.30. 

 Licėjaus klasių mokiniai (2nde, 1ère ir Terminale) ir 3ème klasės naudojasi atsargine 
laiptine, vedančia per Kolegijos centrinį įėjimą (mokytojai paaiškins mokiniams 
prasidėjus mokslo metams). 
 

 
Koledžo ir licėjaus klasių pamokų tvarkaraščiai sudaryti taip, kad skirtingų amžiaus grupių 
mokiniai visada būtų tose pačiose zonose ir naudotųsi tais pačiais laiptais: 

- Licėjaus ir 3ème bei 4ème klasių mokiniai mokosi 3 ir 2 aukšte esančiose klasėse 
rytiniame pastato sparne 

- Koledžo mokiniai (6ème ir 5ème) mokosi 2 ir 1 aukšte esančiose klasėse vakariniame 
pastato sparne 

 
4- Patalpų dezinfekavimas ir vėdinimas 

 
Mokyklos patalpos Šilo ir Antakalnio pastatuose bus valomos ir dezinfekuojamos kelis kartus 
per dieną: 

- Bendros erdvės (koridoriai ir laiptinės): valomos mažiausiai 2 kartus per dieną 
- Dažnai liečiami paviršiai (rankenos, elektros jungikliai): dezinfekuojami mažiausiai 2 

kartus per dieną 
- Valymo priemonių laikymo sandėlis 
- Klasių grindys, baldai ir kita įranga: valoma kartą per dieną 
- Minkšti žaislai, pagalvės ir patalynė: skalbiama 60-90 laipsnių temperatūroje ir 

keičiama kasdien. 
 
Klasės vėdinamos ryte, prieš mokinių atėjimą į klasę ir bent 3 kartus per dieną. 

 
5-  Sergantys vaikai 

 
Tėvai įsipareigoja nevesti vaiko į mokyklą (įsipareigojimas pildomas Eduka sistemoje), jei šis 
karščiuoja (37,3 °C arba daugiau) arba turi viršutinių kvėpavimo takų uždegimo simptomų, 
ūmios žarnyno infekcijos ar kitų užkrečiamų ligų požymių (tokių kaip sloga, kosulys, 
apsunkintas kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ar odos uždegimai). 
 
Vaikai, turintys išvardintus ligos požymius, nebus įleidžiami į mokyklą. Tokiais atvejais mokykla 
susisieks su už vaiką atsakingu asmeniu. 
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Jei ligos požymiai vaikui pasireiškia pamokų metu, toks vaikas yra izoliuojamas ir mokyklos 
darbuotojai susisiekia su tėvais, kad šie kuo skubiau atvyktų jo pasiimti. Tokiais atvejais 
patariame tėvams paskambinti karštuoju Koronaviruso numeriu 1808 arba pasikonsultuoti su 
šeimos gydytoju. 
Mokyklos visuomenės sveikatos specialistė arba jos padėjėjas yra įpareigoti vykdyti sergančių 
vaikų kontrolę ir susisiekti su sergančių vaikų tėvais siekiant sužinoti, ar nėra Covid-19 
užsikrėtimų atvejų. 
Jei konstatuojamas Covid-19 užsikrėtimo atvejis mokinių tarpe, mokykla apie tai informuoja 
Nacionalinį sveikatos centrą (NVSC). 

 
Primename : tėvai turi informuoti pradinės mokyklos direktorių arba pavaduotoją vidurinei 
mokyklai, jei jų vaikas privalo laikytis izoliacijos arba negali lankyti mokyklos, nes priklauso 
rizikos grupei. Jei mokykla negaus pranešimo, vaikas neturės galimybės mokytis nuotoliniu 
būdu. 


