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PATVIRTINTA 

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos direktoriaus 

2020 m. rugpjūčio mėn. 31 d. įsakymu Nr. V-55 

KAUNO R. EŽERĖLIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ 2020–2021 M. M.  

TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų  

2020–2021 m. m. tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ugdymo organizavimo būtinąsias 

sąlygas bei darbo tvarką Kauno r. Ežerėlio pagrindinėje mokykloje (toliau – mokykla). 

2. Rengiant Aprašą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. 

sprendimais Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Nr. V-1838 

„Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugo ministerijos Kauno departamento rekomendacijomis 

dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės. 

3. Apraše naudojama sąvoka mokinių srautas – mokinių grupė, kurią sudaro mokiniai iš klasės(-

ių), kurių judėjimo mokykloje ar mokymosi poreikių neįmanoma tenkinti atskiriant į dar 

smulkesnes, negalinčias tarpusavyje kontaktuoti grupes. 

II. UGDYMO IR DARBO ORGANIZAVIMAS, UŽTIKRINANT BŪTINĄSIAS SĄLYGAS 

4. Mokiniai ugdymo procese dalyvauja sistemos, kurios metu atitinkamos klasės mokiniams yra 

priskirta mokymosi klasė, o mokytojai į jas ateina, būdu. Pamokų metus mokinys turi 

nuolatinę sėdėjimo vietą ir yra už ją atsakingas: 

Klasė Priskirtas kabinetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 L1 

6 Rusų k. 

7 M2 

8 M1 

9 Tikybos 

10 Istorijos 

11 (3 GES) Geografijos 

12(4 GES) L2 
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5. Siekiant sumažinti skirtingose klasėse besimokančių mokinių galimą kontaktą, ugdymo 

procesas organizuojamas atitinkamai mokinius paskirstant į srautus ir juos valdant: 

Srautas Atitinkamam srautui svarbi informacija 

1-4 kl. (pradinis) 

mokinių srautas 

(vizualiai mokykloje 

skiriamuosiuose 

judėjimo ženkluose 

žymimas geltonai) 

5.1.Įeina į mokyklą ir išeina iš jos per stadiono pusės duris judėdami laiptine 

į II a.; 

5.2.Per pertraukas būna koridoriuje (pradinukų aukšte) ir stadione, kuris 

pamokų metu Ežerėlio bendruomenei užrakintas; 

5.3.Naudojasi II a. bendru tualetu (kabinos pažymėtos atkirai mergaitėms ir 

berniukams); 

5.4.Į specializuotus kabinetus (muziką, šokį, etika, tikyba ir pan.) mokinius 

ateina atsivesti mokytojas; 

5.5.„Visos dienos mokyklos“ veiklos vyksta 1 kl. kabinete; 

5.6.Lauko drabužiai kabinami klasėse atinkamai, kurioje mokinys mokosi; 

5.7.Į valgyklą mokiniai eina per stadiono duris; 

5.8.Vienu metu – 10.35 val. (po trijų pamokų) valgykloje maitinami tiek 

mokamą, tiek nemokamą gaunantieji mokiniai; 

5.9.Savo maistą iš namų dėžutėse atsinešusieji mokiniai kviečiami valgyti 

valgykloje su bendru srautu, nes pertraukos metu klasės ir koridoriai yra 

vėdinami ir dezinfekuojami dezinfekcinėmis priemonėmis (šiems 

mokiniams valgykloje yra siūloma nemokama nesaldinta karšta arbata); 

5.10. Atvejais, kuomet pasibaigus pamokai specializuotame kabinete, kuris 

yra kito srauto erdvėse bei turėdami iškart eiti į valgyklą, mokiniai gali 

pasirinkti artimiausią išėjimą iš mokyklos (du kartus per dieną pertraukų 

metu, kuomet mokiniai valgo pietus valgykloje, jų klasėse yra 

dezinfekuojami visi dažniausiai liečiami paviršiai: stalai, kėdžių atlošai, 

jungtukai, rankenos ir t.t.; pamokų metu yra dezinfekuojamos palangės, 

vidaus ir lauko durų rankenos, kt. dažnai liečiami paviršiai); 

5.11. Norint užsisakyti knygą iš mokyklos bibliotekos 1-4 kl. mokinių tėvai 

tai gali padaryti parašydami pranešimą mokyklos bibliotekai per savo 

TAMO paskyrą. Atlikus knygų užsakymą, mokyklos bibliotekininkė 

norimas knygas atneša mokiniui į klasę; 

5.12. Vykdami mokykliniu autobusu, mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias kaukes bei įlipę į jį dezinfekuoti rankas, kiek leidžia 

galimybės vengti liesti paviršius, savo veidą, trinti akis. 
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5-8 kl. (centrinis) 

mokinių srautas 

(vizualiai mokykloje 

skiriamuosiuose 

judėjimo ženkluose 

žymimas žaliai) 

5.13. Įeina į mokyklą ir išeina iš jos per centrines (paradines duris iš 

Kauno g. pusės) duris; 

5.14. Per pertraukas būna koridoriuje I pradinukų korpuso aukšte, 

vestibiulyje bei aikštelėje prieš mokyklą (prie paradinių durų); 

5.15. Naudojasi I a. bendru tualetu (kabinos pažymėtos atkirai mergaitėms 

ir berniukams); 

5.16. Fizikos kabinetą paliekamas be klasės – atsarginis. Ten vyks tikyba 5 

kl. ir pradiniam srautui; 

5.17. Lauko drabužiai kabinami klasėse atinkamai, kurioje mokinys 

mokosi; 

5.18. Į valgyklą mokiniai eina per centrines (paradines) duris; 

5.19. Vienu metu – 11.40 val. (po keturių pamokų) valgykloje maitinami 

tiek mokamą, tiek nemokamą gaunantieji mokiniai; 

5.20. Savo maistą iš namų dėžutėse atsinešusieji mokiniai kviečiami 

valgyti valgykloje su bendru srautu, nes pertraukos metu klasės ir 

koridoriai yra vėdinami ir dezinfekuojami dezinfekcinėmis priemonėmis 

(šiems mokiniams valgykloje yra siūloma nemokama nesaldinta karšta 

arbata); 

5.21. Atvejais, kuomet pasibaigus pamokai specializuotame kabinete, kuris 

yra kito srauto erdvėse bei turėdami iškart eiti į valgyklą, mokiniai gali 

pasirinkti artimiausią išėjimą iš mokyklos (du kartus per dieną pertraukų 

metu, kuomet mokiniai valgo pietus valgykloje, jų klasėse yra 

dezinfekuojami visi dažniausiai liečiami paviršiai: stalai, kėdžių atlošai, 

jungtukai, rankenos ir t.t.; pamokų metu yra dezinfekuojamos palangės, 

vidaus ir lauko durų rankenos, kt. dažnai liečiami paviršiai); 

5.22. Norint užsisakyti knygą iš mokyklos bibliotekos 5-12 kl. mokiniai tai 

gali padaryti el.būdu per el.dienyno TAMO sistemą, parašydami 

pranešimą bibliotekininkei. Atlikus knygų užsakymą, mokyklos 

bibliotekininkė norimas knygas atneša mokiniui į klasę; 

5.23. Vykdami mokykliniu autobusu, mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias kaukes bei įlipę į jį dezinfekuoti rankas, kiek leidžia 

galimybės vengti liesti paviršius, savo veidą, trinti akis. 

9-12 kl. 

(gimnazistų) 

mokinių srautas 

5.24. Įeina į mokyklą ir iš jos per vidinio kiemo duris (iš Miško g.); 

5.25. Per pertraukas būna pagrindinio korpuso koridoriuose, vidiniame 

kieme; 
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(vizualiai mokykloje 

skiriamuosiuose 

judėjimo ženkluose 

žymimas raudonai) 

5.26. Naudojasi bendrais tualetais II ir III a.; 

5.27. Į biologiją, fizinį ugdymą, technologijas, muziką , į anglų kabinetą 

(kai reikės IT, integruotiems su IT moduliams) eis vidiniais laiptais; 

5.28. (9+10) ir 11 kl. tikyba vyksta skaitykloje; anglų k. 11-12 kl. vyks 

anglų k. kabinete. Informatika ir B lygio matematika 11-12 kl. vyksta 

anglų k. kabinete, informatika 9-10 kl. vyks IT kabinete; 

5.29. Lauko drabužiai kabinami klasėse atinkamai, kurioje mokinys 

mokosi; 

5.30. Į valgyklą mokiniai eina per vidinio kiemo duris; 

5.31. Vienu metu – 12.40 val. (po penkių pamokų) valgykloje maitinami 

tiek mokamą, tiek nemokamą gaunantieji mokiniai; 

5.32. Savo maistą iš namų dėžutėse atsinešusieji mokiniai kviečiami 

valgyti valgykloje su bendru srautu, nes pertraukos metu klasės ir 

koridoriai yra vėdinami ir dezinfekuojami dezinfekcinėmis priemonėmis 

(šiems mokiniams valgykloje yra siūloma nemokama nesaldinta karšta 

arbata); 

5.33. Atvejais, kuomet pasibaigus pamokai specializuotame kabinete, kuris 

yra kito srauto erdvėse bei turėdami iškart eiti į valgyklą, mokiniai gali 

pasirinkti artimiausią išėjimą iš mokyklos (du kartus per dieną pertraukų 

metu, kuomet mokiniai valgo pietus valgykloje, jų klasėse yra 

dezinfekuojami visi dažniausiai liečiami paviršiai: stalai, kėdžių atlošai, 

jungtukai, rankenos ir t.t.; pamokų metu yra dezinfekuojamos palangės, 

vidaus ir lauko durų rankenos, kt. dažnai liečiami paviršiai); 

5.34. Norint užsisakyti knygą iš mokyklos bibliotekos 5-12 kl. mokiniai tai 

gali padaryti el.būdu per el.dienyno TAMO sistemą, parašydami 

pranešimą bibliotekininkei. Atlikus knygų užsakymą, mokyklos 

bibliotekininkė norimas knygas atneša mokiniui į klasę; 

5.35. Vykdami mokykliniu autobusu, mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias kaukes bei įlipę į jį dezinfekuoti rankas, kiek leidžia 

galimybės vengti liesti paviršius, savo veidą, trinti akis. 
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III. SAUGUMO REIKALAVIMAI 

6. Nosį ir burną dengiančių apsauginių veido kaukių/ skydelių dėvėjimo reikalavimas mokiniams: 

6.1.Pertraukų metu koridoriuose (taip pat privaloma laikytis ne mažiau 1 m. atstumo; 

6.2.Einant į pamoką specializuotame kabinete per vestibiulį ir kitas kitų srautų erdves; 

6.3.Laukdami valgykloje eilėje, kol maistas bus patiektas. 

7. Nosį ir burną dengiančių apsauginių veido kaukių/ skydelių dėvėjimo reikalavimas mokyklos 

darbuotojams ir kitiems su ugdymu susijusiems asmenims: 

7.1.Pamokų, pertraukų, formalių ir neformalių veiklų metu kaukių/ skydelių dėvėjimas yra 

privalomas visu darbo mokyklos teritorijoje metu. 

8. Kiti reikalavimai: 

8.1.Pamokų metu mokiniams draudžiama palikti teritoriją iš anksto apie tai nesuderinus su 

klasės vadovu, o kai jo nėra administracija (mokykla pasilieką teisę mokinio nepriimti į 

pamoką, jeigu draudimas buvo nepaisomas); 

8.2.Pamokų metu mokiniams draudžiama eiti į kitam srautui priskiriamas erdves, maišytis su 

kitam srautui priskiriamais mokiniais; 

8.3.Mokytojai ir mokiniai budi pagal jiems sudarytą budėjimo grafike jiems priskirtose zonose; 

8.4.Pertraukų metu, kuomet atitinkamo srauto mokiniai pietaus valgykloje, valytojos to srauto 

klases išvėdina, nuvalo ir dezinfekuoja stalus, kėdžių atlošus, jungtukus, durų rankenas bei 

kt. dažnai liečiamus paviršius; 

8.5.Pagalbos mokiniui specialistai dirba su vienu arba keliais mokiniais iš to pačio srauto. 

Pasibaigui užsiėmimui/ konsultacijai specialistas pasirūpina mokinio(-ių) liestų paviršių ar 

priemonių dezinfekavimu, patalpos išvėdinimu likus ne mažiau nei 10 min. iki kito 

užsiėmimo/ konsultacijos. Jeigu yra poreikis dirbti su visa klase vienu metu, specialistas 

pats ateina jo vesti į atitinkamą klasę; 

8.6.Mokytojas, pasibaigus pamokai, atidaro klasės langus bei palieka vėdintis; 

8.7.Svarbu mokykloje būtina laikytis asmens higienos: dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas, 

laikytis čiaudėjimo etiketo; 

8.8.Mokytojai bei kiti darbuotojai įėjimui ir išėjimui į mokyklą pasirenkdamas maršrutą, 

vadovaudamiesi protingumo principu, atsižvelgdami į mokinių srautų, su kuriais jie 

daugiausiai dirba, judėjimo trajektorijas (pvz. nedirbdamas su pradiniu srautu, mokytojas 

pasirenka kitą įėjimą, negu šiam srautui yra numatyta); 

8.9.Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į mokyklą konsultacijai su mokytoju ar kitu specialistu 

priimami tik išimtinais ir iš anksto suderintais atvejais su klasės vadovu bei administracija. 

 



 

6 
 

9. Draudžiama išleisti vaikus į mokyklą, jeigu: 

9.1.Vaikui pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, 

kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).; 

9.2.Turėjo sąlytį su segančių COVID-19 liga asmeniu ir jiems yra paskirta privaloma izoliacija; 

9.3.Buvo išvykę į COVID-19 ligos paveiktą šalį, ir kurios sugrįžus privaloma 14 dienų 

saviizoliacija; 

9.4.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 bus izoliuotas pagrindinio pastato II a. 

(visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinete), prižiūrimas visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto, pagalbos mokiniui specialisto, klasės vadovo ar administracijos 

atstovo, informuoti tėvai (globėjai, rūpintojai). Šie mokiniai turi būti kuo skubiau perduoti 

tėvams. Tokiu atveju mokinio tėvams rekomenduojama nedelsiant susisiekti bei situaciją 

aptarti konsultacijos metu su karštosios Koronalinijos specialistais (telefono Nr. 1808); 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Su Aprašu yra supažindinti mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai ir kiti darbuotojai; 

11. Aprašas skelbiamas mokyklos internetiniame puslapyje www.ezereliomokykla.lt; 

12. Už Apraše nurodytų nurodymų nevykdymą, draudimų nepaisymą mokiniams, mokytojams 

bei kitiems darbuotojams gali būti taikoma mokyklos Vidaus tvarkos nuostatuose nurodyta 

atsakomybė; 

13. Už Aprašo įgyvendinimą atsako įstaigos vadovas. 

 


