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Utena 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. 

rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. V-1931 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo 

Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, 

 n u s t a t a u 2021-2022 mokslo metais ugdymo procesą Utenos Dauniškio gimnazijoje 

organizuoti taip: 

1. Mokiniai, atvykę į gimnaziją, išskirstomi srautais. Maksimaliai pagal galimybes ribojamas  

skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų. Priskirti  

skirtingoms klasėms skirtingi įėjimai ir išėjimai, numatyti judėjimo iki klasės, valgyklos, 

specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų maršrutai, mokinių rūbinės išdėstytos tame 

pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių mokiniams; 

 I-ų klasių mokiniai ugdosi pirmame aukšte, kiekviena klasė atskirame kabinete, į 

gimnaziją eina ir išeina tik pro sporto salės įėjimą; 

 IIa ir IIc klasių mokiniai ugdosi atskirame menų korpuse, kiekviena klasė atskirame 

kabinete, į gimnaziją eina ir išeina tik pro įėjimą iš vidinės automobilių aikštelės pusės, 

IIb ir IId klasių mokiniai ugdosi pirmo aukšto I korpuse, į gimnaziją įeina pro pagrindinį 

įėjimą.  

 III-ių klasių mokiniai ugdosi antrame aukšte, į gimnaziją eina ir išeina tik pro įėjimą nuo 

„Norfos“ parduotuvės pusės. 

 IV klasių mokiniai  ugdosi trečiame aukšte, į gimnaziją eina ir išeina tik pro įėjimą nuo 

stadiono pusės. 

 Klasėms yra priskirti šie kabinetai: 

Klasė Kabineto Nr. 

Ia 107 

Ib 108 

Ic 113 



Id 112 

IIa 215 

IIb 103 

IIc 315 

IId 104 

IIIa 208 

IIIb 213 

IIIc 201 

IVa 306 

IVb 308 

IVc 307 

2. Pakoreguotas gimnazijos pamokų ir pertraukų laikas.  Prailgintas ir suskirstytas pietų pertraukų 

laikas,  siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje: 

1. 8.00  - 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 9.50 – 10.35 

Pietų pertrauka 35 min. I ir III klasių mokiniams 

 10.35 ateina I klasių mokiniai ir valgo prie jiems skirtų stalų; 

 10.50 ateina III klasių mokiniai ir valgo prie jiems skirtų stalų. 

Po ilgosios pertraukos valgyklos stalai valomi ir dezinfekuojami, patalpa išvėdinama. 

4. 11.10 – 11.55 

Pietų pertrauka 30 min. II ir IV klasių mokiniams  

 11.55 ateina II klasių mokiniai ir valgo prie jiems skirtų stalų; 

 12.10 ateina IV klasių mokiniai ir valgo prie jiems skirtų stalų. 

Po ilgosios pertraukos valgyklos stalai valomi ir dezinfekuojami, patalpa išvėdinama. 

5. 12.25 – 13.10 

6. 13.20 – 14.05 

7. 14.15 – 15.00 

8. 15.10 – 15.55 

9. 16.05 – 16.50 

 
3. Mokinių judėjimo krypčių gimnazijos patalpose ir buvimo lauko erdvėse žemėlapis: 



 

4. Gimnazijos mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai (rūpintojai) gimnazijos uždarose patalpose dėvi 

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 sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat 

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

asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). 

5. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatoma, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik 

tos pačios klasės (grupės) mokiniai. 

6. Mokinių rūbinės išdėstytos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių mokiniams.  

7. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su 

tos pačios klasės (srauto) mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir 

nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 



8. Prie įėjimo į gimnaziją mokiniams, jų tėvams (rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims 

pateikta informacija: apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketą ir kt.); apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes uždarose patalpose; 

draudimą į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

9. Vykdant neformalaus švietimo būrelių užsiėmimus uždarose patalpose, vienu metu veiklose 

dalyvauja ne daugiau kaip 30 asmenų. 

10. Stebima mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė: 

10. 1. sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) 

kūno temperatūrą tik atvykus į gimnaziją (pas budėtoją); 

10. 2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), kreipiasi į 

sveikatos priežiūros specialistę (111 kab.). Jei mokinys pats nesikreipia į visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistę, jį ten nukreipia mokytojas, klasės vadovas ar kitas gimnazijos darbuotojas, 

dirbantis tiesiogiai su mokiniais, pastebėjęs kad mokiniui pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymiai. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė apie susidariusią situaciją 

informuoja mokinio, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai, tėvus (rūpintojus). Jei mokinys iš karto negali palikti gimnazijos patalpų ir 

vykti namo, jis izoliuojamas 127 kabinete. Tuo metu, kai visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė nedirba (pietų pertraukos metu 12.00-12.30 bei ketvirtadieniais ir penktadieniais visą 

dieną), blogai pasijutusį mokinį 111 kabinete pasitinka, temperatūrą pamatuoja ir, esant 

būtinybei, tėvus (rūpintojus) informuoja gimnazijos socialinė pedagogė (mokytojas, išleisdamas 

mokinį į 111 kabinetą, apie tai telefonu informuoja socialinę pedagogę). Mokinio tėvams 

(rūpintojams) rekomenduojama registruoti mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos karštąja 

koronoviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt 

10.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant apleidžia 

gimnazijos patalpas ir teritoriją. Apie situaciją darbuotojas telefonu informuoja savo tiesioginį 

vadovą. Darbuotojui rekomenduojama registruotis pasitikrinti dėl COVID-19 ligos karštąja 

koronoviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.  

10.4. jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (rūpintojų) gavo informaciją apie 

darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant 

informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau – NVSC), bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 

izoliaciją; 

10.5. draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

11. Gimnazijoje užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais 

asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.  

12. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie 

teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. 

Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (rūpintojų) patekimas į gimnazijos pastato vidų ugdymo 

proceso metu ribojamas, nustatomos tam skirtos erdvės ar vietos. Jei nevykstant ugdymo procesui 

švietimo įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, užtikrinama, kad prieš 

prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis teisės 

aktuose nurodytų rekomendacijų. 

http://www.1808.lt/


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

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, yra rankų 

džiovintuvai). Sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie 

įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

14. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir 

kiekvienos pertraukos metu. Už kabinetų vėdinimą atsakingi mokytojai, už koridorių ir kitų 

patalpų vėdinimą – budėtojai, valytojai, valgyklos darbuotojai.  

15. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės 

turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus 

per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir 

pan.), po kiekvienos pamokos jos išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi 

naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno 

panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis ribojamas. Kitas aplinkos valymas gimnazijoje 

atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų 

valymui COVID-19 pandemijos metu. 

16. Visa aktuali informacija dėl saugumo priemonių laikymosi darbuotojams, mokiniams bei tėvams 

(rūpintojams) pateikiama gimnazijos svetainėje, elektroniniame dienyne bei paskelbta prie įėjimų 

į gimnaziją. 

 

 

        Direktorė          Asta Skeirienė 


