
TRAKŲMENO MOKYKLOS UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ
UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato
darbo tvarką epidemiologinės situacijos atveju Trakų meno mokykloje (toliau - Mokykla).

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1841 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų
sąlygų pakeitimo”.

3. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.

4. Mokykloje privaloma laikytis maksimalių saugos priemonių: laikomasi saugaus atstumo,
dėvimos asmens apsaugos priemonės, ribojamas pašalinių asmenų lankymasis Mokykloje.

II SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

5. Ugdymas Mokykloje vykdomas mišriu būdu: kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.
6. Esant poreikiui, pamokos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu.
7. Dvi to paties dalyko pamokos gali būti organizuojamos iš eilės. Nepertraukiamo mokymosi

trukmė neturi būti ilgesnė kaip 90 min..
8. Pamokos vyksta paskirtose konkrečiose patalpose (klasėse, salėse).
9. Po kiekvienos pamokos mokytojas privalo dezinfekuoti (stalus, bendrojo naudojimo

priemones, instrumentus, šokėjų atramas ir kt.) ir vėdinti patalpas.
10. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.
11. Jeigu mokymo priemone (instrumentai ir kt.) naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos

turi būti valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
12. Kitas aplinkos valymas Mokykloje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.
13. Į pamokas mokiniai privalo atvykti tvarkaraštyje nurodytu laiku arba likus ne daugiau kaip

10 min. iki pamokos pradžios.
14. Pasibaigus visoms pamokoms mokiniai palieka mokyklos patalpas. Mokiniams ne pamokų

metu mokykloje būti griežtai draudžiama.

III SKYRIUS
MOKYKLOS VYKDOMOS PRIEMONĖS, UŽTIKRINANTČIOS SAUGIAS DARBO

IR UGDYMO SĄLYGAS MOKYKLOJE

15. Mokyklos patalpose gali dirbti darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų ligų požymių (kosulys, karščiavimas, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Sudarytos sąlygos
esant reikalui pasimatuoti kūno temperatūrą.

16. Darbuotojams, kuriems darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (kosulys, karščiavimas pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),
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turi nedelsiant apleisti mokyklos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel.
1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

17. Darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) jis
informuoja Mokyklos administraciją ir Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius
asmenis.

18. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugos reikalavimus draudžiama įstaigoje dirbti darbuotojams,
kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu
būdu arba gavus NVSC leidimą.

19. Darbuotojams ir mokiniams būtina laikytis griežtos rankų higienos (dažnai plauti rankas
skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas rankų dezinfekcinėmis priemonėmis),
vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Kaukių
leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti
negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.

20. Informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo ir
čiaudėjimo etiketą ir kt.) pateikiama prie dezinfekcinio skysčio rankoms dezinfekuoti vietų,
tualetuose ir kitose matomose vietose.

21. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, muzikos instrumentai, šokėjų atramos, elektros
jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet nerečiau kaip 2
kartu per dieną.

22. Organizuojant pamokas, susirinkimus, pasitarimus patalpose darbuotojams privaloma
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ir kt. priemones),
jei tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas.

23. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip
1 metro atstumas.

24. Renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz. tėvai
(globėjai rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ir kt. priemones).

25. Reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes pamokos metu esant šiandieninei epidemiologinei
situacijai nėra nustatytas.

26. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz. kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)
nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

27. Mokinio tėvams (rūpintojams, globėjams) sužinojus apie nustatytą COVID-19 ligą
(koronaviruso infekciją) privalo informuoti Mokyklos administraciją ir Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ), PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMASIS

28. Pašaliniams asmenims draudžiama patekti į Mokyklą, išskyrus atvejus, kai jie teikia
paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.

29. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) mokinius palydi tik iki Mokyklos įėjimo durų. Reikalui
esant privalo iš anksto suderinti susitikimo laiką telefonu, elektroniniu paštu (būtina sulaukti
atsakymo).

30. Į iš anksto suderintą susitikimą su mokytoju ar mokyklos administracija atvyksta tik vienas
iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų).

31. Mokyklos patalpose draudžiama lankytis asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas
(37,3 °C ir daugiau) ar, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (kosulys,
karščiavimas, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

32. Mokyklos patalpose draudžiama lankytis asmenims, kuriems privaloma saviizoliacija.
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V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Mokyklos darbuotojai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) su
tvarkos aprašu supažindinami informaciją skelbiant mokyklos informaciniuose
stenduose, internetinėje svetainėje.

34. Mokykla pasilieka teisę esant nenumatytoms aplinkybėms ir poreikiams
koreguoti mokyklos darbo laiką, skirtingų klasių pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką,
kad būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta ar išvyksta
iš Mokyklos, naudojasi bendromis Mokyklos patalpomis, ilsisi pertraukų metu.

35. Tvarkos aprašas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į mokyklos
bendruomenės poreikius, pasikeitus teisės aktams, kitiems mokyklos veiklą
reglamentuojantiems dokumentams.
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