
Parengtos rekomendacijos dėl ugdymo 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose ir mokyklose 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuodama mokyklų pasiruošimą naujiems mokslo 
metams ir atsakydama į svarbiausius švietimo bendruomenės klausimus, kaip bus ugdomi 
vaikai nuo rudens, primena apie parengtas rekomendacijas ir naujausius sveikatos apsaugos 
ministro – operacijų vadovo sprendimus. Dokumentuose pateikiami pagrindiniai reikalavimai 
dėl klasių, mokinių judėjimo, maitinimo, tvarkaraščių.  

Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją, planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. ugdymas vyks 
įprastu būdu – mokyklų patalpose, tačiau laikantis didesnių saugumo sąlygų. Pagrindinis principas 
organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse 
besimokančių mokinių kontaktas.  

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas. Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos 
darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų 
kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai, kai 
tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama 
nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 
dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei. Jeigu mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas negali dėvėti 
nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos 
specifikos, jam gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

Šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei būtina paskirti vieną konkrečią klasę, kurioje vyks 
visos pamokos, išskyrus technologijų, gamtos mokslų dalykus. Kitose klasėse greta turėtų taip pat 
mokytis bendraamžiai, kad būtų galima išvengti skirtingo amžiaus mokinių kontaktų. Jei ugdymui 
naudojamos bendros patalpos (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. 

Mokykloje bus būtina reguliuoti mokinių srautus, kad kuo mažiau susidurtų skirtingo amžiaus 
mokiniai. Dėl to patariama pamokas skirtingų klasių mokiniams pradėti ne tuo pačiu laiku, pvz., 
pamokų pradžios laikas 5 klasių mokiniams galėtų būti 9 val., 6 klasių – 8 val. Mokykla turėtų 
pasirengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose. Jeigu mokykloje yra galimybė, 
būtina numatyti kelis įėjimus, kelis skirtingus išėjimus ir kelią, kuriuo arčiausiai pasiekiama 
mokymosi vieta.  

Rekomenduojama organizuoti po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės, o pietų pertraukai skirti ilgesnį 
laiką. Patariama kai kurių dalykų pamokas vesti lauke, jeigu tinkama mokyklos aplinka, oro 
temperatūra. Mokiniams bus būtinai teikiama švietimo ir mokymosi pagalba, konsultacijos galės būti 
organizuojamos ir nuotoliniu būdu. 

Maitinimas. Mokiniai pavalgyti galės klasėse, maistą patiekus vienkartiniuose induose, arba 
mokyklos valgykloje, jeigu bus skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams. Valgykloje kartu 
pietauti turėtų tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra 
koridoriaus erdve. Mokyklos valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių 



rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, 
vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.  

Mokinių vežiojimas. Mokiniai, kurie į mokyklas atvažiuoja ir grįžta mokykliniais autobusais, turi 
sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo. Visi turi dėvėti kaukes, išskyrus tuos, kuriems dėl 
kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis ir kaukės dėvėti 
neįmanoma. Autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi būti 
dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. Mokiniai, važinėjantys 
maršrutiniais autobusais, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, kaip ir kiti keleiviai. 

Neformalusis vaikų švietimas. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos galės vykti laikantis vaikų 
grupių izoliacijos principo. Vaikai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės veiklose, vengiama 
skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla. Tėvai ar kiti suaugusieji asmenys, 
kurie nedalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, uždarose patalpose, kai tarp dalyvių neišlaikomas 
2 metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.  

Koronoviruso atvejis mokykloje. Jeigu mokyklos vadovas iš mokytojo, kito darbuotojo, mokinio, 
jo tėvų gaus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai 
nedelsdamas privalės informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos. Vadovas privalės bendradarbiauti su centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir 
jiems taikoma 14 dienų izoliacija. Jei mokyklos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 
liga, mokyklos mokiniams ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu: ne mažiau kaip 50 procentų 
ugdymo procesui numatyto laiko skiriama sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – 
asinchroniniam ugdymui. Bendruosiuose ugdymo planuose taip pat numatyta, kad nepertraukiamo 
sinchroninio ugdymo trukmė negali viršyti 2 valandų.  

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos dėl 2020–2021 m. m.  
https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai. 

Sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimai 
http://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-
papildoma/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos informacija 

 

  



Mes nesirenkame laikų. Mes galime nuspręsti, kaip gyventi laikais, kurie pasirinko mus. 
 

 

PROGIMNAZIJOS REKOMENDACIJOS TĖVAMS (GLOBĖJAMS) 
 

• Išleisdami į mokyklą savo vaikus pamatuokite temperatūrą, įsitikinkite, kad vaikas sveikas. 
Jei vaikas  negaluoja, būtinai pasitarkite su gydytoju, apie neatvykimo priežastį praneškite 
klasės auklėtojui. 

• Patikrinkite ar turi reikalingas šiam laikotarpiui apsaugos priemones (burną ir nosį dengiančią 
kaukę, jei matote būtinybę – pirštines). 

• Kalbėkitės su vaiku apie sveikatos saugumą, elgesį viešose vietose. 
• Negąsdinkite sukurtomis ir skleidžiamomis istorijomis, kurios gali sukelti baimę ir 

nepasitikėjimą. 
• Bendraukite su klasės auklėtoju, mokytojais. 
• Pateikite klasės auklėtojui tikslų savo gyvenamosios vietos adresą, telefonų numerius (dėl 

būtinybės susisiekti). 
• Jei progimnazijos darbuotojas Jums praneš apie vaiko sveikatos būklę, nedelsiant atvykite į 

progimnaziją, paskambinkite savo šeimos gydytojui ir susitarkite dėl tolimesnių veiksmų 
(vizito, tyrimų ir pan.).  

• Apie gydytojo išvadas ir rekomendacijas, nedelsiant informuokite klasės auklėtoją. Jei 
įtariamas COVID-19 virusas, informuokite progimnazijos direktorę. 

• Jei bet kuriam iš šeimos narių ar su Jumis bendravusių žmonių yra įtarimų dėl pasireiškusių 
ligos simptomų, susijusių su COVID-19, informuokite progimnazijos direktorę, klasės 
auklėtoją, neleiskite vaiko į mokyklą. 

• Priminimas: Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje 
ugdymo ar mokymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, 
sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Kitais atvejais mokinių 
sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.  
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PROGIMNAZIJOS REKOMENDACIJOS MOKINIAMS 
 

• Išeidamas į mokyklą pasimatuok temperatūrą, apie savijautą pasikalbėk su tėveliais. 
Į mokyklą eik tik sveikas. 

• Nepamiršk pasiimti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (toliau  - kaukės), 
nes ji reikalinga įeinant į progimnaziją, vaikštant koridoriuje, važiuojant autobusu.  

• Į progimnaziją įeik laikantis atstumo nuo kitų mokinių, prie įėjimo dezinfekuok 
rankas. 

• Klasėje galėsi kaukės nedėvėti. 
• Būk atsakingas už savo ir draugų sveikatą: kosėdamas ar čiaudėdamas nepamiršk 

reikalavimų (kosėti ar čiaudėti reikia į sulenktos rankos alkūnę). 
• Klasėje visada yra galimybė nusiplauti rankas su muilu, jei taip nebus, tai bus padėtas 

dezinfekcinis skystis rankoms. 
• Ateidamas į valgyklą pirmiausia nusiplauk rankas ir tuomet eik į eilę paisiimti 

maisto.  
• Jei atsineši užkandžiauti savo maisto dėžutę, valgyk klasėje, tačiau nepamiršk, kad 

prieš valgant reikia nusiplauti rankas. Pavalgius, susitvarkyk vietą. 
• Aptark su tėveliais saugios higienos taisykles, kad jaustumeisi gerai ir saugiai. 
• Jei pamokų metu pajusi, kad sušlubavo sveikata, pranešk pamoką vedančiam 

mokytojui, ateik iki budinčiosios, kuri nukreips kur eiti ir ką daryti. 
• Pamokos vyks vienoje klasėje, išskyrus kurios dalijasi į pogrupius bei tos, kur yra 

atliekami laboratoriniai, technologiniai darbai bei muzikos ir fizinio ugdymo pamokos.  Iš klasės į 
kabinetus Jus išsives mokytojai.  

• Jei pasidalinti rūpestėliais nerandi klasės auklėtojo, ateik pas socialinę pedagogę, į 
raštinę, pas direktorę arba direktorės pavaduotoją. 
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PROGIMNAZIJOS REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS 
 

• Į darbą ateikite sveiki! Jei pajutote sveikatos sutrikimus namie, praneškite direktorei ir 
nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Apie tolimesnius veiksmus (tyrimus, nedarbingumą, ligą) 
neatidėliojant praneškite direktorei. 

• Jei darbe pajutote sveikatos sutrikimus, kreipkitės į visuomenės sveikatos specialistę, 
pasimatuokite temperatūrą ir toliau vykdykite nurodymus. 

• Į darbą ateikite prisidengę nosį ir burną apsaugos priemonėmis.  
• Dažnai dezinfekuokite rankas, plaukite su muilu. 
• Veido apsaugos priemones privalote dėvėti visose progimnazijos viešose erdvėse 

(koridoriuje, mokytojų kambaryje, salėje ir pan.) 
• Be veido apsaugos priemonių galite būti tik klasėje, tačiau artėdami prie vaikų ir likus mažiau 

nei 2 metrų atstumui, privalote dėvėti veido apsaugos priemonę. 
• Stebėkite vaikus ir patarkite kaip elgtis pamokoje, progimnazijos teritorijoje. 
•  Į klasę įeinantiems mokiniams liepkite plautis arba dezinkfekuotis rankas. 
• Dezinfekuokite paviršius po kiekvienos klasės grupės apsilankymo. 
• Jei Jūsų suplanuota pamoka yra be laboratorinių, technologinių darbų, pamoką veskite 

mokinių klasėje. 
• Dėl Jūsų ir mokinių saugumo dirbkime atsakingai, kuo mažiau sudarydami vaikams judėjimo 

galimybių per progimnazijos erdvę pamokų metu. 
• Pasibaigus pamokai, atverkite kangus  ir pravėdinkite klasę.  
• Stebėkime mokinių elgesį pertraukų metu, pastebėję negatyvius reiškinius – kalbėkimės, 

drausminkime. 
• Mokinių klasės suskirstytos kabinetų blokais, todėl vaikų judėjimas koridoriuose bus 

pastebimas. 
• Pasidomėkite kas iš kolegų ateis po Jūsų į klasę, tarkitės, nes ir Jūs turėsite nueiti į kitą klasę. 
• Jei į Jus kreipsis mokinys dėl sveikatos sutrikimų, informuokite raštinės administratorę 

(geriausia telefonu), kuri pasakys ką daryti toliau. Sunegalavusį mokinį išleiskite iš klasės (su 
kuprine ir mokymosi priemonėmis), nekomentuokite mokiniams apie galimas COVID 
pasėkmes, nepanikuokite. Dezinfekuokite išėjusio mokinio suolą ir kitus liečiamus paviršius. 
Apžiūrėkite klasę, pasižymėkite mokinių pavardes, kurie spinduliu sėdėjo šalia sunegalavusio 
mokinio (prieš, už, iš dešinės, iš kairės). Po pamokos apie situaciją praneškite direktorei ar 
visuomenės sveikatos biuro specialistei, klasės auklėtojui. 

• Būkime pakantūs, mokykimės dirbti kitaip, ieškokime geresnių darbo įrankių. Svarbu, kad 
mūsų nepalaužtų klastingas virusas ir nepalankios nuotaikos.  
 
 
 
 
 
 

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, 2020 m. rugsėjis 
Dėl COVID-19 prevencijos parengtos rekomendacijos gali keistis vadovaujantis sveikatos apsaugos 

ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei kitų atsakingų institucijų rekomendacijomis ir įsakymais 
 
 
 
 
 
 



PROGIMNAZIJOS REKOMENDACIJOS KLASĖS AUKLĖTOJUI 
 

• Būkite sveiki!  
• Su mokiniais bendraukite dažnai, numatykite dažnesnius susitikimus per pertaukas. 
• Kuo dažniau kalbėkite apie ligos prevenciją: rankų plovimą su muilu, dezinfekavimą, higieną, 

tvarkos kultūrą. 
• Informuokite mokinius apie apsaugos priemonių dėvėjimo reikalavimus: mokiniai be kaukės 

gali būti tik klasėje ir lauke. Stebėkite vaikus ir patarkite kaip elgtis pamokoje, progimnazijos 
teritorijoje. 

• Paskirkite atsakingus mokinius už higienos priežiūrą, kurie padėtų stebėti, analizuoti 
situacijas. 

• Informuokite mokinius apie klasės priežiūrą, kultūrą.  
• Pasikvieskite į klasę visuomenės sveikatos biuro specialistę nagrinėti klausimą dėl 

užkrečiamų ligų prevencijos (paaukokite pamoką). 
• Informuokite mokinius apie maitinimą valgykloje: po 2 pamokų valgo 5-6 klasių mokiniai, 

po 3-jų pamokų – 7-8 klasių mokiniai.  
• Pasiūlykite, kad daugiau mokinių atsineštų savo priešpiečių dėžutes ir valgytų klasėje. Tai 

sumažintų mokinių srautus valgykloje. 
• Sutarkite su mokiniais dėl virtualių klasės valandėlių, tėvų susirinkimų, individualių 

pasikalbėjimų. 
• BŪTINAI patikslinkite mokinių gyvenamosios vietos adresus, kontaktinius telefonus (prie įų 

pavardes, vardus ir šeimos nario statutą – mama, tėtis, brolis, dėdė, močiutė ir pan.) ir visa tai 
iki rugsėjo 4 d. įsekite į klasės bylų segtuvą. 

• Jei mokinys pamokų metu sunegalavo, pasitarkite dėl tolimesnių veiksmų su direktore, 
visuomenės sveikatos biuro specialiste, palaikykite kontaktus su tėvais, apie ligos eigą 
pastoviai domėkitės iki mokinys pasveiks. Sutarkite su tėvais dėl informavimo. 

• Su mokinio tėvais (globėjais) susitarkite dėl šeimos narių ligų prevencinių veiksmų.  
• Būkite pakantūs ir atsakingi. Jūs vaikui progimnazijoje esate  mama ir tėtis, tėvams – žmogus, 

kuriuo galima pasitikėti... Kantrybės ir stiprybės! 
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