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UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS 
PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJOJE 2020-2021 M. M. APRAŠAS 

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Pranciškaus gimnazijoje (toliau 

– Gimnazija) 2020-2021 m. m. aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja būtinąsias ugdymo sąlygas 
Gimnazijoje 2020-2021 m. m.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 
m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 
būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. 
sprendimu Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl 
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis bei Gimnazijos tarybos nutarimais.  

3. Už šio Aprašo paskelbimą Gimnazijos bendruomenės nariams ir kitiems suinteresuotiems 
asmenims atsako Gimnazijos direktorius. 

 
II SKYRIUS  

MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS 
 

4. Gimnazijos darbuotojai (mokytojai, kiti specialistai, aplinkos ir kt. darbuotojai) uždarose 
Gimnazijos erdvėse (klasėse, kabinetuose, koridoriuose ir kt.) privalo dėvėti nosį ir burną 
dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius), kai neišlaikomas 2 metrų atstumas 
tarp asmenų. 

5. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių) leidžiama 
nedėvėti asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės šių priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 
pakenkti asmens sveikatos būklei, šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį. 

6. Reikalavimas mokiniams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 
kaukes, respiratorius) pamokos metu, esant šiandieninei epidemiologinei situacijai, nėra nustatytas. 
Mokiniams rekomenduojama bendrose patalpose, kur nesilaikoma saugaus atstumo, dėvėti nosį ir 
burną dengiančias apsaugos priemones.  

7. Apie mokinius, negalinčius dėvėti apsaugos priemonių, tėvai (globėjai, rūpintojai) 
informuoja klasių vadovus.  

8. Nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis mokinius parūpina jų tėvai (globėjai, 
rūpintojai) ir užtikrina reikiamo jų kiekio turėjimą. 



9. Mokytojus ir darbuotojus nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis aprūpina 
Vilniaus miesto savivaldybė ir Gimnazijos administracija.  

10. Į Gimnaziją draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3oC ir 
daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, sloga ir pan.), kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais 
gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu. 

11. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kiekvieną rytą turi stebėti vaikų sveikatos būklę, 
matuoti temperatūrą ir užtikrinti, kad į pamokas atvyktų tik sveiki mokiniai.  

12. Gimnazijoje sudaromos sąlygos mokiniams ir darbuotojams bei tretiesiems asmenims, 
kurie teikia paslaugas Gimnazijoje, matuotis kūno temperatūrą bekontakčiu termometru pas 
budėtoją arba sveikatos priežiūros specialistą.  

13. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Gimnazijos patalpas gali įeiti tik išskirtiniais atvejais, iš 
anksto užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką bei dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones. 

14. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, 
švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) organizuojami nuotoliniu būdu ar lauke. Klasės mokinių 
tėvų susirinkimus, individualius pokalbius galima organizuoti Gimnazijoje tik išimties atvejais. 

15. Rekomenduojame tėvams (globėjams, rūpintojams) kuo mažiau lankytis Gimnazijoje, su 
mokytojais bendrauti nuotoliniu būdu. 

16. Draudžiama į Gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais 
gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu. 

17. Draudžiama į Gimnaziją atvykti karščiuojantiems (37,3°C ir daugiau) asmenims ar 
turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų  požymių (pvz., sloga, 
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

18. 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 izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, 
rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

19. 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 kreiptis konsultacijai 
Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

20. Jeigu Gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 
apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant 
informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(toliau - NVSC), bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 
dienų izoliaciją. 

21. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese 
dalyvauja nuotoliniu būdu. 

 
III SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

22. Ugdymas Gimnazijoje organizuojamas tiesioginiu kontaktiniu būdu Gimnazijos 
patalpose (kiekviena klasė turi priskirtą patalpą). 



23. Specializuotuose dalykų kabinetuose (IT, technologijų) vyksta tik tos pamokos, kurios 
negali vykti klasėse, kurioms būtina speciali įranga, arba klasės dalijamos į grupes. Po kiekvienos 
pamokos patalpos išvėdinamos ir išvalomos, paviršiai ir priemonės dezinfekuojami.  

24. Viršutinius drabužius 8 klasės mokiniai palieka rūbinėje (1 aukšte), 1-7, I g - IV g kl. – 
savo spintelėse, kurios yra klasėse arba netoli jų.  

25. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, išvėdinamos prieš atvykstant 
mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.  

26. Dažnai liečiami paviršiai (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.   

27. Specializuoti kabinetai, klasės, kur vyksta pamokos nedidelei mokinių grupei (dalijamos 
klasės), salė ir pan. po kiekvienos pamokos išvėdinamos ir išvalomos.   

28. Mokiniai privalo turėti ir naudotis tik savo mokymo priemonėmis, kuriomis 
nesidalijama. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos 
išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.  

29. Gimnazijoje sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai 
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie jų yra skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių).   

30. Įeinant į Gimnaziją yra sudarytos galimybės visų asmenų rankų dezinfekcijai (gerai 
matomoje vietoje prie įėjimų pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Gimnazijoje 
paviešintos rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos. 

31. Kitų aplinkų valymas Gimnazijoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003
27%20(1).pdf ).  

32. Fizinio ugdymo ir kai kurios kitų dalykų pamokos organizuojamos lauke, jei leidžia oro 
sąlygos.  

33. Stengiamasi maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus tiek 
pamokų, tiek pertraukų metu.  

 34. Nustatytas skirtingas pamokų laikas 1-4 kl. ir 5-8, I-IV g kl. mokiniams (1 priedas). 
35. Gimnazijoje mokinių srautų judėjimas nukreipiamas taip, kad būtų išvengta susidūrimo 

su kitais srautais, nustatyti skirtingi įėjimai/išėjimai į Gimnazijos pastatą. Pasiskirstymas:  
I įėjimas: 
7:30-7:55 – III-IV g klasių mokiniams; 
8:00-8:25 – 4 klasės mokiniams; 
8:30-8:45 – 8 klasės mokiniams. 
II įėjimas: 
8:00-8:25 – 1-3 klasių mokiniams; 
8:30-8:45 – 7,  Ig –II g klasių mokiniams. 
36. 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. Taip pat konsultacijos gali 
būti organizuojamos nuotoliniu būdu.  

37. Neformalusis ugdymas, visos dienos mokyklos veikla organizuojama tik su tos pačios 
klasės / grupės / mokiniais.  
 



IV SKYRIUS  
MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 
38. Pietų pertraukų laikas:  
38.1. 1-2 klasių mokiniams - 11.05 - 11.25 val. (po 3 pamokų);  
38.2. 3-4 klasių mokiniams - 12.10 - 12.30 val. (po 4 pamokų); 
38.3. 5-7 klasių mokiniams - 11.25 – 11.45 val. (po 3 pamokų); 
38.4. 8, I-IV g klasių mokiniams - 12.30 - 12.50 val. (po 4 pamokų). 
39. Gimnazijos valgykloje maistas atitinkamų klasių mokiniams parduodamas tik jiems 

nustatytų pietų pertraukų metu. Rekomenduojama mokiniams stovint eilėje dėvėti nosį ir burną 
dengiančias apsaugos priemones.  

40.  Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėse, laikantis higienos taisyklių. Jei yra laisvų 
sėdimų vietų, mokiniai gali valgyti valgykloje nustatytų pietų pertraukų metu. 

41. Rekomenduojama užkandžių atsinešti iš namų.  
42. Gimnazijos valgykloje valgo mokytojai ir darbuotojai, laikantis saugių atstumų.  
43. III-IV g klasių mokiniams maistas Gimnazijos valgykloje gali būti parduodamas ir per 

„langus“ tarp pamokų.  
44. Mokiniams ir darbuotojams rekomenduojama turėti savo geriamo vandens ar savo talpą 

geriamajam vandeniui (vandens galima pasipildyti Gimnazijoje).  
45. Draudžiama valgykloje būti su lauko drabužiais, taip pat joje ilsėtis ar mokytis. 

 
V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

46. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai.  
47. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
48. Aprašo įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo už švietimą atsakingas Savivaldybės 

administracijos struktūrinis padalinys, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos direktorius, jo 
pavaduotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, paskirtas į Vilniaus Pranciškaus 
Skorinos gimnaziją. 
 

_______________________ 
 

1 priedas  
 

 
PAMOKŲ IR UŽSIĖMIMŲ LAIKAS 
(TIESIOGINIŲ IR NUOTOLINIŲ) 

 2020 -2021 m. m. 
 

Eil. 
Nr. 

1  kl. 2-4  kl. 5-8, I-II gimn. kl. III-IV gimn. kl. 

0                 -                - 8:00 – 8:45 
1 8:30 -9:05 8:30-9:15 8:50 –9:35 8:50 –9:35 



2 9:25 -10:00 9:25-10:10 9:45 –10:30 9:45 –10:30 
3 10:20 -10:55 10:20-11:05 10:40 –11:25 10:40 –11:25 
4 11:25 -12:00 11:25-12:10 11:45 –12:30 11:45 –12:30 
5 12:30 -13:05 12:30-13:15 12:50 –13:35 12:50 –13:35 
6 13:25-14:00 13:25-14:10 13:45 –14:30 13:45 –14:30 
7   14:40 – 15:25 14:40 – 15:25 

 
 
 


