UGDYMO ORGANIZAVIMAS SUGINČIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2021-2022 M.M.
1. Nuo rugsėjo 1 d. ugdymas mokykloje vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.
2. Rekomenduojama mokiniams nuo 12 metų bei mokytojams savanoriškai skiepytis.
3. Laikomasi grupių, klasių atskyrimo principo: maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse,
klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu, tiek po pamokų.
4. Judėjimas mokykloje vyksta pagal rodykles. 1-6 kl. mokiniai ir pedagogai patenka į mokyklą ir
iš jos pro paradinį įėjimą. 1-6 kl. mokinių ugdymas vyksta I aukšte. 7-10 kl. mokiniai ir
personalas naudojasi atsarginiu įėjimu kitame koridoriaus gale. 7-10 kl. mokinių ugdymas
vyksta II aukšte.
5. Vienos klasės/grupės

mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų

(pvz., informacinių technologijų, fizikos, biologijos, chemijos, technologijų ar kitų), visą dieną
organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje. Jei yra poreikis, skirtingi mokytojai ateina į
klasę, o ne mokiniai eina pas mokytoją.
6. Siekiant valdyti mokinių srautus, maitinimas organizuojamas skirtingu laiku.
7. Švietimo pagalbos specialistai vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės/grupės mokiniais.
8. Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.
9. Sudarytos sąlygos matuoti į mokyklą atvykstančių mokinių, darbuotojų temperatūrą. Jei vaikas
ar darbuotojas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiuoja (37,3
°C ir daugiau), kosti, yra pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis negali dalyvauti ugdyme ar dirbti.
10. Patalpose, vežant mokinius autobusais laikomasi kaukių dėvėjimo rekomendacijų. 5-10 klasių
mokiniai, mokytojai, personalas uždarose patalpose dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus pradinių klasių mokinius.
Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja. Taip pat neįgalumą
turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali
pakenkti asmens sveikatos būklei, jiems rekomenduojama nešioti veido skydelį.
11. Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniams savanoriškai testuotis greitaisiais testais, kuriais
aprūpina mokykla.
12. Neįgijusiems imuniteto darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai
testuotis. Pagal nustatytą Vyriausybės tvarką nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų
darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turės prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–
10 dienų testuotis.
13. Renginių metu viduje kaukės yra privalomos, o lauke – rekomenduojamos, jei neišlaikomas 2
metrų atstumas. Tėvai, turintys galimybių pasą, gali dalyvauti renginyje patalpoje.
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