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ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

VIDURINIO UGDYMO BAIGIAMŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO 2020-2021 MOKSLO METAIS BEI BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo 

proceso organizavimo 2020-2021mokslo metais bei būtinų sąlygų užtikrinimo  tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymą nuo 2021 

m. gegužės 3 d.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 

dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 

,,Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo”, valstybiniu ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 

1503 ,,Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo”, 2020 m. gruodžio 16 d.  

nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijos vadovo 

paskyrimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226  ,,Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”  2.2.9.2  papunkčiu ir atsižvelgus į pasaulio 

sveikatos organizacijos rekomendacijas ,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo „Dėl pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ patvirtintų 2020 m. lapkričio  4 d. Nr. V-2545 

rekomendacijomis, Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 19 

d.  įsakymu Nr. V- 576 „ Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso 

organizavimo 2020-2021 mokslo metais“. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINOSIOS SĄLYGOS 

 

3.  Visi vyresni nei 6 metų asmenys gimnazijoje turi dėvėti  nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai 

dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, 

kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos 

būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).  

4. Vienos klasės  mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą dieną 

organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į 

klasei priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);  

5. Baigiamosios klasės mokiniai pietauja  po keturių pamokų. Maitinimas švediško stalo principu, 

kai maistą įsideda patys mokiniai, neorganizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) 

valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. 



6. Baigiamosios klasės mokiniams  priskirtas įėjimas ir išėjimas per pagrindinį įėjimą į gimnaziją, 

numatyti judėjimo iki klasės, valgyklos, sanitarinių mazgų maršrutai; drabužių kabyklos pastatytos 

mokomajame kabinete. Priskirtos tualeto patalpos naudotis baigiamosios  klasės mokiniams. 

7. Maksimaliai turi būti išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke. 

8. Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių 

negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei 

vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas. 

9. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar dirbama tik su tos pačios  

klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai 

liečiami paviršiai, naudotos priemonės.   

10. Esant galimybei, nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint 

kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti 

užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas. 

11. Prie įėjimo į gimnazijos patalpas pateikta informacija mokiniams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), darbuotojams:  

11.1. kad asmenys, atlydintys mokinius, negali patekti į gimnazijos patalpas bei privalo dėvėti nosį 

ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);  

11.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

11.3. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

11.4. draudimą į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių. 

12. Sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuotis kūno 

temperatūrą tik atvykus į gimnazijos patalpas.  

13. Į gimnazija neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

kurie turi  ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

14. 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, apie mokinio sveikatos būklę informuojami 

jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir rekomenduojama kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją 

dėl tolimesnių veiksmų. 

15. Darbuotojai, kuriems darbo 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 nušalinami nuo darbo ir privalo apleisti gimnazijos patalpas, jiems 

rekomenduojama kreiptis į  savo šeimos gydytoją.  

16. Jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie 

darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai mokyklos 

direktorius nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems 

taikant 14 dienų izoliaciją;  

17. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

18. Mokiniai neturi tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis 

kontaktas su mokiniais. 

19. Pašaliniams asmenims į gimnaziją įeiti draudžiama, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, 

būtinas ugdymo proceso organizavimui, ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) patekimas į pastato vidų, nustatytos tam skirtos erdvės.  

20. Gimnazijoje sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai (praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, naudojami vienkartiniai 



rankšluosčiai). Sudarytos galimybės darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje 

pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Paviešintos rekomendacijos dėl tinkamos rankų 

higienos 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).p

df). 

21. Patalpos, kuriose organizuojamas ugdymo procesas, vykdomos konsultacijos turi būti 

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams  ir kiekvienos pertraukos metu. Patalpos, kuriose 

organizuojama veikla, dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių 

atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi ne rečiau kaip 2 kartą per dieną 

valomos paviršiams valyti skirtu valikliu. Kitos bendros patalpos (pavyzdžiui: laiptines, koridorius, 

specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. 

Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos 

ir  dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. Kitas 

aplinkos valymas gimnazijoje atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 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).  

 

III SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO BAIGIAMŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMAS 

 

22. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymo procesas 

organizuojamas derinant kasdienį mokymo proceso organizavimo ir nuotolinį mokymo proceso 

organizavimo būdus. 

23. Pagrindinis vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių mokymo proceso 

organizavimo būdas – kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas, kuriuo organizuojamas  

ugdymo procesas tris savaitės dienas.  

24. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu vykdoma ne daugiau negu 50 procentų 

ugdymo procesui skirto laiko. 

25. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymo procesas kasdieniu 

mokymo organizavimo būdu vyks tris dienas per savaitę: antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį. 

Pamokų pradžia 8.30 val. 

26.  Numatytomis ugdymo proceso organizavimo kasdieniu būdu dienomis paskutinės tvarkaraštyje 

kūno kultūros, technologijų ir etikos pamokos vyks nuotoliniu būdu.  

27. Organizuojant vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių ugdymo procesą 

užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, 

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina Mokyklos direktorius.  

29. Aprašas įsigalioja 2021 m. gegužės 3 d. ir galioja iki pakeitimų nurodytuose teisės aktuose.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 



                    
 


