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ATMINTINĖ 

Ugdymo organizavimo būtinos sąlygos dėl  COVID-19 situacijos 

5 - 8, I – IV gimnazijos klasių mokiniams 

2021-2022 m. m. 

Rekomendacija parengta vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro, 

valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo, 

sprendimais 2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, šio sprendimo 2021 m. 

rugpjūčio 25 d. Nr. V-1931 pakeitimais. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ugdymo procesas gimnazijoje bus 

organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus: maksimaliai laikomasi 

numatytų saugos priemonių, ribojami gimnazijos bendruomenės kontaktai, 

laikomasi saugaus atstumo, vykdomi testavimai COVID-19 ligai įtarti ar 

diagnozuoti.  

Kaip prasidės 2021-2022 mokslo metai? 

1.Klasių auklėtojai mokinius pirmosios klasės valandėlės metu pasirašytinai 

supažindins su ATMINTINE ir testavimo COVID-19 ligai įtarti ar 

diagnozuoti sąlygomis. 

2. Mokiniai (nuo 16 m.) ar jų tėvai (jei mokinys dar neturi 16 m.) išreikš 

savo valią testuotis arbe nesitestuoti, pasirašę SUTIKIMO/ NESUTIKIMO 

formą. 

3.Testavimas savikontrolės tyrimo metodu bus vykdomas kas 5 dienos. 

Vaikai bus testuojasi gimnazijoje, testais aprūpina švietimo įstaiga. 

4. Rekomenduojama mokiniams nuo 12 metų savanoriškai skiepytis. 

Kaip vyks pamokos? 

1 Į gimnaziją  įeikite ir išeikite tik pro įėjimus pagal tai, kur laikote savo 

viršutinius drabužius ir kitus daiktus: 
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jei rūbinėje - įėjimas prie rūbinės; 

jei turite spinteles - pro centrinį įėjimą.  

2. Gimnazijoje yra sudarytos sąlygos matuoti atvykstančių mokinių 

temperatūrą.  Jei žmogus  turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių (pvz., karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), kosti, yra pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), jis negali dalyvauti ugdyme. 

3. Gimnazijos bendrose patalpose dėvėkite apsaugines kaukes, prieš 

patekdami į patalpas naudokitės prie durų esančiomis rankų dezinfekavimo 

priemonėmis. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal 

pradinio ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje, kitiems 

asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, 

vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens 

sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). 

4. Dezinfekuokite bendro naudojimo daiktus. Ribotai dalinkitės mokymo 

priemonėmis (nenaudoti kamuolių, lankų ir kt.). 

5. Dažnai plaukite rankas. 

6. Laikykitės saugaus socialinio atstumo ir čiaudėjimo, kosėjimo ir kitų 

higienos reikalavimų. 

7. Venkite  kontakto su kitų klasių mokiniais, gimnazijos darbuotojais. 

8. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų 

mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti 

mokinio rekomenduoti jiems registruoti mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba 

pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt “. 

9. Pasireiškus COVID-19 simptomams griežtai nevykite į gimnaziją, apie 

savo neatvykimą informuokite klasės auklėtoją.  

10.  Valgykloje kartu pietauti turi tik tos pačios klasės mokiniai. Į valgyklą 

eikite tik jums skirtu laiku pagal atskirą grafiką ir valgykite prie vieno stalo 

http://www.1808.lt/
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tik su savo klasės mokiniais. Prieš valgydami būtinai plaukite ir 

dezinfekuokite rankas. Laikykitės saugaus 1 metro atstumo vieni nuo kitų. 

11. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas 

tiek pamokų metu, tiek po pamokų. Būkite jums skirtuose kabinetuose arba 

koridoriuje prie kabinetų. Į technologijų, IT, dailės kabinetus, persirengimo 

kambarius eikite tik kartu su mokytoju. Fizinio ugdymo pamokos vyks tik 

lauke.  

                                                   

         

 

 

Pašaliniai asmenys ugdymo proceso metu į gimnazijos patalpas 

neįleidžiami. Mokinių tėvai savo vaikus gali palydėti tik iki įėjimo į 

gimnaziją. Viduje kaukės yra privalomos, o lauke – rekomenduojamos, 

jei neišlaikomas 2 metrų atstumas. 

 

Jei kyla klausimų, nebijokite kreiptis į klasės auklėtoją, gimnazijos 

administraciją ar pagalbos mokiniui specialistus. 

 

 


