PATVIRTINTA
Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio
gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. V-1-95
VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS
UGDYMO ORGANIZAVO YPATINGŲ APLINKYBIŲ LAIKOTARPIU
(DĖL COVID-19 LIGOS) TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos (toliau – Gimnazijos) ugdymo
organizavimo ypatingų aplinkybių laikotarpiu (dėl COVID-19 ligos) tvarkos aprašas (toliau –
aprašas) nustato gimnazijos mokinių mokymosi vietą, mokinių srautų judėjimą, būtinas sąlygas
ugdymo procesui organizuoti, mokinių maitinimo ir vežiojimo sąlygas.
2. Aprašas galioja iki tol, kol šalyje yra paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija.
II. MOKYMOSI VIETA IR MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS
3. I–II kasių mokiniams priskiriami kabinetai, kuriose vyks pamokos, išskyrus fizinio
ugdymo, technologijų, informacinių technologijų, muzikos ir gamtos mokslų pamokas;
4. III–IV klasių grupėms pamokos vyks nurodytose patalpose. Per laisvas pamokas III–IV
klasių mokiniai būna gimnazijos skaitykloje.
5. Mokiniai į gimnazijos patalpas įeina ir išeina:
5.1. I–II klasės per paradines duris iš kiemo pusės;
5.2. III–IV klasės per įėjimą į raudoną pastatą iš kiemo pusės.
6. Jeigu reikia keisti kabinetą, mokiniai tiksliai eina į jį susitarta kryptimi, kuri yra
pažymėta judėjimo krypčių žemėlapyje
7. Jei pamokai bus naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės,
laboratorijos ir pan.), po kiekvienos klasės (srauto) jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.
III. BŪTINOS SĄLYGOS UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI
8. Reikalavimai mokiniams:
8.1. įeidami į gimnazijos patalpas ir pertraukų metu mokiniai dėvi veidą ir nosį dengiančias
apsaugos priemones ir laikosi saugaus atstumo;
8.2. mokiniams draudžiama dalintis mokymo(si) priemonėmis, nebent jas paskiria
mokytojas. Po naudojimosi šios priemonės turi būti dezinfekuojamos;
8.3. pertraukų metu mokiniams draudžiama palikti gimnazijos teritoriją;
8.4. jei mokiniai nedėvi veidą ir nosį dengiančios apsaugos priemonių, apie tai nedelsiant
informuojami tėvai;
8.5. jeigu mokiniams pasireiškia karščiavimas (37,3o C ir daugiau) ar jie turi ūminių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, apie tai nedelsiant informuojamas klasės vadovas, mokiniai į
gimnaziją neatvyksta;
8.6. jeigu mokiniams ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3o C ir daugiau),
apie tai mokiniai nedelsiant informuoja klasės vadovą arba dėstantį mokytoją;
8.7. mokiniai privalo laikytis saugaus 2 metrų atstumo, rankų higienos, čiaudėjimo ir
kosėjimo etiketo.
9. Reikalavimai mokytojams ir darbuotojams:
9.1. pamokoje mokytojai dėvi veidą ir nosį dengiančias apsaugos priemones. Jeigu
pamokoje mokytojai gali išlaikyti 2 metrų atstumą, t. y. aiškindami naują medžiagą prie lentos ar

pan., gali dirbti ir be kaukės, tačiau rekomenduojama dėvėti veidą dengiantį apsauginį skydelį.
Einant prie mokinių, būtina dėvėti kaukes;
9.2. jeigu mokiniams pamokoje bus dalijamos mokymo priemonės ar bus naudojamasi
bendru inventoriumi, po pamokos jos privalo būti dezinfekuojamos;
9.3. mokytojai ir aptarnaujantis personalas, dirbantis gimnazijos patalpose, nuolatos
prižiūri tvarką ir drausmę koridoriuose, neatsižvelgdami į jiems priskirtą budėjimo vietą;
9.4. užtikrina, kad kabinetai būtų sistemingai vėdinami.
10. Individualios ar grupinės konsultacijos mokiniams teikiamos pagal grafiką. Jos gali
būti organizuojamos ir nuotoliniu būdu.
11. Organizuojamuose renginiuose privaloma išlaikyti saugius atstumus tarp mokinių: 1
metro atstumas, jei renginys vyksta lauke, 2 metrų atstumas, jei renginys vyksta uždaroje patalpoje.
12. Neformaliojo švietimo užsiėmimai vyksta pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį,
vengiant skirtingų grupių mokinių kontaktų patalpoje, kurioje vyksta užsiėmimas.
13. Tėvai, atvykdami į gimnaziją, privalo dėvėti veidą ir nosį dengiančias apsaugos
priemones.
IV. MOKINIŲ MAITINIMAS
14. Maitinimas gimnazijoje organizuojamas po 4 pamokų, ilgosios pertraukos metu.
15. Valgykloje mokiniai gali valgyti ir savo iš namų atsineštą maistą.
16. Valgykloje prie stalo mokiniai ir mokytojai sėdi saugiu atstumu.
17. Valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai.
18. Valgykloje maitinimo metu tvarką prižiūri socialinis pedagogas.
19. Savo iš namų atsineštą maistą mokiniai gali valgyti tai klasei priskirtame kabinete
ilgosios pertraukos metu. Draudžiama pertraukų metu išeiti iš gimnazijos į parduotuvę įsigyti
maisto.
V. MOKINIŲ VEŽIOJIMAS
20. Mokiniai vežiojami įprastu grafiku.
21. Mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ir iš jos mokykliniu autobusu, turi dėvėti veidą ir
nosį dengiančias apsaugos priemones. Priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos
būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai (serga lėtinėmis ligomis), pasitarus su
šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.
22. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai, kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi
būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
24. Su Aprašu mokinius supažindina klasių vadovai pirmąją mokslo metų pamoką (rugsėjo
1 d.) pasirašytinai.
25. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetinėje svetainėje www.kristijonasdonelaitis.lt ir
el. dienyne www.manodienynas.lt
26. Reikalui esant, Aprašas gali būti koreguojamas.
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