PATVIRTINTA
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. V1-112

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIO IR PAGRINDINIO
UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja Šilutės Pamario mokykloje ugdymo organizavimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d.
sprendimu Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo
būtinų sąlygų“ bei atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas.
II SKYRIUS
MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ, MOKINIUS ATLYDINČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS
BŪKLĖS STEBĖJIMAS
3. Mokyklos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz.,
koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, bibliotekoje ar pan.), klasės renginiuose uždarose
erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp
dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukes). Kaukių leidžiama nedėvėti
neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos
priemonės.
4. Mokytojas pamokos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki mokinių, jei atstumas
neišlaikomas – mokytojas turi dėvėti kaukę. Reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes pamokos metu
esant šiandieninei epidemiologinei situacijai, nėra nustatytas. Kaukes patartina dėvėti koridoriuose,
kitose bendrosiose mokyklos erdvėse, jei neišlaikomas socialinis atstumas (2m).
5. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) mokinius palydi ir pasitinka tik iki/ nuo mokyklos
durų. Esant reikalui mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) susitaria su klasės vadovu dėl susitikimo
laiko. Interesantai norintys susitikti su Mokyklos direktoriumi ar kitu mokyklos administracijos
darbuotoju dėl vizito laiko ir vietos susitaria iš anksto telefonu. Atvykstantys į susitikimą
interesantai registruojami žurnale.
6. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais
gyvenantiems asmenims, izoliacijos metu.
7. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, turintiems temperatūros (37,3 °C ir daugiau)
ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
8. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė yra atsakina už informacijos pateikimą bei
paskelbimą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams prie įėjimų į mokyklą:
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8.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą
ir kt.);
8.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
8.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3
°C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.,
sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
9. Mokinių, mokyklos darbuotojų sveikatos būklės stebėjimą vykdo Mokyklos visuomenės
sveikatos specialistė.
9.1. Visuomenės sveikatos specialistė mokinių, Mokyklos darbuotojų temperatūrą matuoja
pagal poreikį.
9.2. 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 turi būti izoliuojamas (115 kabinetas), apie tai
informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808
dėl tolimesnių veiksmų.
9.3. 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 Mokyklos patalpas ir kreiptis
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
9.4. Mokyklos darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant
informuoti Mokyklą apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytą COVID-19
ligą. Gavus šią informaciją mokykla apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC
nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl
klasių / grupių / srautų nuotolinio mokymosi.
9.5. Su mokiniais tiesioginio kontakto neturi darbuotojai, į kurių pareigas neįeina
tiesioginis darbas su mokiniais.
III SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
10. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami klasei arba klasėms, besinaudojančioms ta
pačia koridoriaus erdve.
11. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1
metro atstumas.
12. Mokytojai pagal galimybes pamokas ir kitas veiklas organizuoja lauke.
13. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų,
švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) organizuojami nuotoliniu būdu arba aktų salėje. Klasės
mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai organizuojami mokykloje tik išimties atvejais ir
iš anksto suderinus savo atėjimo laiką (dėvėti kaukę).
14. Apsaugos priemonėmis Mokyklos darbuotojus aprūpina Mokykla, mokinius – tėvai
(globėjai, rūpintojai).
15. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos,
išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.
16. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių
atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne
rečiau kaip 2 kartus per dieną.
17. Organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir
pan.), po kiekvienos pamokos jos išvėdinamos ir dezinfekuojamos.
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18. Ribojamas ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone,
inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po
kiekvieno panaudojimo.
19. Mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai).
20. Sudarytos galimybės mokinių, darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje
prie visų trijų įėjimų į mokyklą pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Viešinamos
rekomendacijos
dėl
tinkamos
rankų
higienos
(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos0del%20ranku%20higienos(1).pdf).
21. Kitas aplinkos valymas Mokykloje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu
(https://sam.lrv.lt/sam/documents/REKOMENDACIJOS20dezinfekcija.pdf).
22. Pradinio, pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti Mokykla skiria tiek pamokų,
kiek numatyta pradinio, pagrindinio ugdymo bendruosiuose ugdymo planuose.
23. Pagal galimybes organizuojamos po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės.
24. Pamokų pradžios laikas – 8.00 val.. Skiriamos 3 pertraukos po 20 minučių, kad
mokiniai ne tik pavalgytų, bet ir pailsėtų.
25. Pertraukų metu budi mokytojai pagal sudarytą budėjimo grafiką.
26. Pasibaigus pamokoms pradinių klasių mokinius palydi paskutinę pamoką vedęs
mokytojas.
27. Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje
mokymo patalpoje (į pamokas atvyksta mokytojai).
27.1. I-ame aukšte mokomi penktokai (5a – 105 kab., 5b – 104 kab., 5c – 107 kab., 5d –
106 kab., 5e – 108 kab.);
27.2. II-ame aukšte mokomi šeštokai ir 10 klasės mokiniai (6a – 202 kab., 6b – 209 kab.,
6c – 314 kab., 6d – 207 kab., 6e – 225 kab., 10a – 204 kab.);
27.3. III-iame aukšte mokomi 7, 8 klasių mokiniai (7a – 303 kab., 7b – 302 kab., 7c – 307
kab., 7d – 304 kab., 8a – 313 kab., 8b – 308 kab., 8c – 310 kab., 8d – 309 kab.);
27.4. Pradinių klasių korpuse mokomi 1-4 klasių mokiniai (1b – 118 kab., 4a – 119 kab.,
3a – 120 kab., 4c – 122 kab., 3c – 218 kab., 1c – 219 kab., 1a – 220 kab., 2c – 221 kab., 2d – 301
kab., 2b – 317 kab., 4b – 318 kab., 3b – 319 kab., 2a – 320 kab.).
28. Biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, IT, technologijų, fizinio ugdymo dalykų
mokiniai mokosi specializuotuose kabinetuose.
29. Fizinio ugdymo pamokoms persirengiama: mergaitės – klasėse, berniukai
persirengimo patalpose prie sporto salės, dziudo salės.
30. Numatyti trys įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos skirtingoms klasėms:
30.1. Pradinės klasės – centrinis įėjimas į mokyklą;
30.2. 5,6, 10 klasės – per vidinį mokyklos kiemelį (vidinė laiptinė);
30.3. 7, 8 klasės – per šoninį įėjimą (šoninė laiptinė).
31. Mokiniai viršutinius rūbus laiko savo klasėse. Įrengus spinteles koridoriuose –
spintelėse prie savo klasės.
32. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai arba vienu metu
dirbama su keliais mokiniais, besinaudojančiais ta pačia koridoriaus erdve.. Švietimo pagalbos
specialistai po kiekvienos konsultacijos patalpas išvėdina ir dezinfekuoja.
33. Neformaliojo vaikų švietimo (būrelių) veiklos pagal galimybes vykdomos laikantis
grupių izoliacijos principo: siekiama, kad mokiniai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose.
34. Draudžiama neformaliojo ugdymo užsiėmimuose dalyvauti mokiniams, kuriems
pasireiškia karščiavimas, kurie turi viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz.: sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas).
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IV SKYRIUS
MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
35. Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, sureguliuotas pertraukų, kurių metu
mokiniai valgo laikas:
35.1. Pirmų klasių mokiniai pietauja po antros pamokos.
35.2. Antrų, trečių, ketvirtų klasių mokiniai pietauja po trijų pamokų – 20 min.
35.3. Penktų, šeštų ir dešimtos klasės mokiniai pietauja po keturių pamokų – 20 min.
35.4. Septintų, aštuntų klasių mokiniai pietauja po penkių pamokų – 20 min.
36. Valgykloje prie vieno stalo valgyti sodinami tik tos pačios klasės mokiniai.
37. Po kiekvieno maitinimo valgykla išvėdinama, išvaloma, dezinfekuojama.
38. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai,
neorganizuojamas.
39. Valgyklos praustuvėse tiekiams šiltas, šaltas vanduo, patiekiamas skystas muilas,
veikia rankų džiovintuvai.
40. Valgykloje pateikiama informacija mokiniams, darbuotojams apie asmens higienos
laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.)
41. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių.
42. Mokyklos valgykloje aptarnaujami tik Mokyklos darbuotojai ir mokiniai.
V SKYRIUS
MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS
43. Vairuotojas, mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu,
turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba
kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.
44. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai
dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
45. Už mokinių, atvykstančių į mokyklą, sveikatos būklę bei aprūpinimą nosį ir burną
dengiančiomis priemonėmis atsako jų tėvai (globėjai, rūpintojai).
46. Jei mokyklos darbuotojui ar mokiniui nustatoma COVID-19 liga, Mokyklos
mokiniams ugdymas tęsiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ir/ar Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos sprendimais.
47. Mokyklos Aprašas keičiamas pasikeitus teisės aktams.
48. Su Aprašu supažindinami mokyklos darbuotojai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai,
rūpintojai) naudojant elektronines ryšio priemones. Mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus)
su Aprašu supažindina klasių vadovai.
49. Aprašas ir kita aktuali 2020-2021 mokslo metų ugdymo organizavimo informacija
skelbiama mokyklos interneto svetainėje, TAMO dienyne, mokyklos skelbimų lentose.

__________________

