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KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, GRĮŽIMO Į 

KONTAKTINĮ UGDYMĄ ORGANIZAVIMO  BŪTINŲ SĄLYGŲ 

TVARKA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

programą, grįžimo į kontaktinį ugdymą organizavimo būtinų sąlygų tvarka (toliau – Tvarka) nustato 

pradinio ugdymo proceso organizavimą kontaktiniu būdu Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 

patalpose iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.  

               2. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 

2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. 

nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“. 

 

II SKYRIUS 

KONTAKTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

3. Pradinio ugdymo programos mokiniams, gyvenantiems toliau nei 3 km nuo gimnazijos, 

organizuojamas pavėžėjimas laiku ir maršrutais, patvirtintais Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 1.3.-91  „Dėl Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 

mokinių vežiojimo maršrutų bei tvarkaraščio 2020–2021 m. m. patvirtinimo“. 

4. Pradinio ugdymo programos mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, 

organizuojamas maitinimas UAB „Grūstės“ eksploatuojamose patalpose. 

5. Pradinio ugdymo programos mokiniai ugdomi klasei paskirtose patalpose, mokiniai sėdi 

po vieną jiems paskirtuose vienviečiuose suoluose, tarp suolų išlaikant saugų atstumą. 

6. Pradinio ugdymo programos mokiniai į gimnazijos patalpas įleidžiami ir išleidžiami tik 

per jiems skirtas įėjimo/išėjimo duris, pertraukų metu naudojasi tik jiems priskirtomis viešosiomis 

erdvėmis. 

 

III SKYRIUS 

 BŪTINOSIOS UGDYMO SĄLYGOS  

 

7. Visi vyresni nei 6 metų gimnazijos bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, tėvai, 

darbuotojai) įeidami į mokyklą privalo dezinfekuoti rankas (arba mūvėti pirštines, arba nusiplauti 

rankas su dezinfekciniu muilu) ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

8. Visi vyresni nei 6 metų asmenys, išskyrus pradinio ugdymo programos mokinius 

ugdomosios veiklos metu esantiems jiems skirtoje klasėje, 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 (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime 

nustatytais atvejais. 



9. Visi vyresni nei 6 metų mokiniai, į mokyklą/iš mokyklos vykstantys mokykliniais 

autobusais ar viešuoju transportu, autobuse privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

10. Tėvai (globėjai, rūpintojai), išleisdami savo vaiką į mokyklą, turi įsitikinti, kad jis yra 

visiškai sveikas, jam nepasireiškia jokie, net menkiausi, ligos požymiai. Rekomenduojama šeimai 

kas 5-7 dienas testuotis kaupinių metodu. Gavę informaciją apie vaiko ar kitų šeimos narių 

susirgimą ar būtinybę izoliuotis, nedelsiant praneša ugdymo įstaigai. 

11. Klasės mokytojas atidžiai stebi mokinio savijautą, pastebėjęs pablogėjusią mokinio 

būseną nedelsiant mokinį izoliuoja ir praneša administracijai. 

12. Klasės mokytojas pamokoje dirba su nosį ir burną dengiančia apsaugos priemone 

(veido kauke, respiratoriumi ar kita priemone), laikosi saugaus atstumo, vengia artimo kontakto. 

Rekomenduojama kas 5-7 dienas testuotis kaupinių metodu. 

 

IV SKYRIUS 

 BŪTINOSIOS UGDYMO APLINKOS PRIEŽIŪROS SĄLYGOS  

 

               13.  Budėtojai stebi įeinančius į gimnazijos patalpas asmenis: prižiūri, ar jie dėvi nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), ar 

dezinfekuoja rankas, matuoja jų kūno temperatūrą, stebi saugų asmenų judėjimą viešosiose erdvėse, 

prižiūri tvarką prie įėjimo į maitinimo patalpas. 

               14. Valytojai kiekvienos pertraukos metu pradinio ugdymo patalpose dezinfekuoja dažnai 

liečiamus paviršius, atidaro langus išvėdinti patalpas, po kiekvienos pertraukos išvėdina viešųjų 

erdvių patalpas, dezinfekuoja dažniausiai liečiamus paviršius, drėgnu būdu išvalo grindis. 

               15. Mokyklinių autobusų vairuotojai po kiekvieno reiso dezinfekuoja autobuso saloną. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Tvarkos nuostatos gali būti keičiamos ar papildomos bendru gimnazijos bendruomenės 

sutarimu. 

17. Už būtinųjų ugdymo sąlygų įgyvendinimo priežiūrą atsakingas gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

18. Už būtinųjų ugdymo aplinkos priežiūros sąlygų įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 

gimnazijos ūkvedys. 

  

__________________ 

 


