
PATVIRTINTA 

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-22 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLOS 

 UGDYMO PROCESO  ORGANIZAVIMO  

 ĮPRASTU BŪDU KARANTINO SĄLYGOMIS 

                                                                    TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

              1. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos ugdymo proceso organizavimo įprastu 

būdu karantino sąlygomis tvarka  (toliau tekste – Tvarka) reglamentuoja Pagėgių savivaldybės meno 

ir sporto mokyklos (toliau tekste – Mokykla) ugdymo proceso pagal formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo (toliau tekste – FŠPU) ir neformaliojo vaikų švietimo (toliau tekste – NVŠ) ugdymo 

programas organizavimo įprastu būdu karantino sąlygomis tvarką, taisykles, ir būdus. 

               2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. 

sprendimu Nr. V-1320 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 ,,Dėl 

neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų‘‘ pakeitimo. 

               3. Ši Tvarka yra skelbiama Mokyklos internetiniame puslapyje www.menosportomokykla.lt 

 

II SKYRIUS 

 UGDYMO PROCESO  ORGANIZAVIMAS 

 

            4. Vadovaujantis šia Tvarka, mokykloje yra organizuojamas visų FŠPU ir NVŠ ugdymo 

programų dalykų mokymas įprastu būdu karantino sąlygomis. 

   5. Draudžiama visose Mokyklos veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

            6. Ugdymo proceso ir darbo organizavimo būtinos sąlygos: 

            6.1. pamokos ir kitos veiklos vykdomos  laikantis grupių, klasių izoliacijos principo: 

mokiniai  nuolatos dalyvauja tos pačios grupės, klasės veiklose; veiklos vykdomos taip, kad būtų 

išvengta skirtingų grupių, klasių mokinių  kontakto tiek patalpose, kuriose vykdoma veikla, tiek 

lauke;                   

            6.2. pamokos ir kitos veiklos organizuojamos taip, kad būtų išvengta kontakto su 

pašaliniais, pamokose ir kitose veiklose nedalyvaujančiais asmenimis; jei to padaryti neįmanoma, 

yra ribojamas kontakto laikas;  

    6.3. prie uždarų patalpų įėjimų (klasių, aktų salės, sporto salės ir kt.), sporto aikštynų, 

stadionų, kur yra vykdomos pamokos ar kitos veiklos,  yra pateikiama informacija apie: 

    6.3.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

    6.3.2. prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones); 

    6.3.3. draudimą veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

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

pasunkėjęs kvėpavimas); 



    7. į pamokas ir kitas veiklas yra neįleidžiami mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas 

(37,3 °C ir daugiau), kurie  turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų infekcijų požymių (pvz., sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas); nustačius, kad mokiniui pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų bei kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), mokinys nedelsiant yra izoliuojamas ir konsultuojamasi 

Karštąja koronaviruso linija tel.: 1808 dėl tolimesnių veiksmų, pranešama mokinio tėvams; 

     8. mokykloje gali dirbti tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);  

     9. mokyklos darbuotojų sveikata yra nuolat stebima: 

     9.1. visi darbuotojai, kurie dirba Mokyklos patalpose, adresu: Vilniaus -46, Pagėgiai 99288, 

atvykę į darbą turi pasimatuoti kūno temperatūrą sekretorės kabinete; sporto skyriaus mokytojai, prieš 

vykdami į treniruotę, pasimatuoja temperatūra savo namuose ir skambučiu arba žinute informuoja 

mokyklos sekretorę apie savo sveikatos būklę; darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C 

ir daugiau), yra nedelsiant nušalinami nuo darbo; 

     9.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į 

darbą  vykti negali, jiems yra rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel.: 1808 

arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

     9.3. jeigu Mokyklos administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą 

COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį 

turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 

      9.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

      10.  visose vietose, kur vyksta pamokos, ar kitos veiklos yra sudarytos tinkamos sąlygos 

mokinių ir darbuotojų rankų higienai  (tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo,  skystas muilas, vienkartiniai 

rankšluosčiai, dezinfekciniai skysčiai); viešinamos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos; 

      11. visos patalpos, kuriose vykdomos pamokos ar kitos veiklos yra  išvėdinamos prieš 

atvykstant mokiniams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;  dažnai liečiami paviršiai (ugdymo 

priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros 

jungikliai ir kt.) yra valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; bendros 

naudojimo patalpos (aktų, sporto salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo yra 

išvėdinamos ir išvalomos; jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, 

jos yra išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo; kitas aplinkos valymas atliekamas 

atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 

pandemijos metu. 

                                              IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                 12. Šios Tvarkos nuostatos privalomos visiems Mokyklos  bendruomenės nariams ir 

taikomas  nuo birželio 1 d. iki Lietuvos Respublikoje bus atšauktas karantinas  

                13. Tvarkos aprašas gali būti papildytas, keičiamas, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo ir Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimus. 

                14. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui stebi Tvarkos įgyvendinimą, 

koregavimo poreikį, esant reikalui inicijuoja Tvarkos  pakeitimus, įgyvendina ugdymo  organizavimo 

kontrolę. 

                         ___________________________________________________



  

  

  

 


