
VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOS 

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS)  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO ATMINTINĖ 

 

1. 2020–2021 m. m. ugdymo procesas gimnazijoje I-IV klasių mokiniams pradedamas  

2020 m. rugsėjo 1 d. 

2. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę 

situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Gimnazijoje 

maksimaliai laikomasi numatytų saugos reikalavimų, ribojami gimnazijos 

bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo, sudarytos sąlygos rankų higienai 

ir dezinfekcijai. 

3. Prieš atvykdami į mokyklą pedagogai, mokyklos darbuotojai pasimatuoja, mokinių 

tėvai pamatuoja mokinių temperatūrą. Esant 37,3°C ir daugiau bei pasireiškus ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiams (pvz.: sloga, 

pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys), izoliuojasi ir konsultuojasi Karštąja koronoviruso 

linija tel. 1808 ar susisiekia su savo šeimos gydytoju dėl tolesnių veiksmų. 

4. Ugdymas gimnazijoje vyks mišriuoju būdu: 

4.1. Nuo rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 4 d: 

4.1.1. rugsėjo 2 d. gimnazijoje mokosi I klasių mokiniai. 

4.1.2. rugsėjo 3 d. gimnazijoje mokosi II klasių mokiniai. 

4.1.3. rugsėjo 4 d. gimnazijoje mokosi III-IV kl. mokiniai. 

4.2. Nuo rugsėjo 7 d. iki rugsėjo 11 d. I ir II klasių mokiniai mokosi mokykloje, o 

III ir IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. 

4.3. Nuo rugsėjo 14 d. iki rugsėjo 18 d. III–IV klasių mokiniai mokosi mokykloje, 

o I ir II klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. Po to keičiasi kas savaitę. 

5. Pamokų pradžia 8.00 val. 

6. Mokiniai lauko drabužius palieka klasėms paskirtose rūbinėse. 

7. Mokiniai eidami į jiems paskirtą nuolatinę mokymosi patalpą, privalo dėvėti nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones. 

8. Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje 

mokymosi patalpoje (arba keičiant kabinetus tais atvejais, kad būtų sudarytos 

galimybės vesti pamoką (laboratorija, kompiuterių ir technologijų klasės, sporto, aktų 

salė, užsienio kalbos dėstymas). 

9. Mokytojai atvyksta į klasei paskirtą kabinetą arba pasiima mokinius iš jų nuolatinio 

kabineto ir nusiveda į kitą, pamokos specifiką atitinkantį kabinetą. 

10. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, po 

pamokos išvėdinamos. Vėdinant kabinetą mokiniai ir mokytojas išeina iš kabineto į 

koridorių. 

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

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

kaip 2 kartus per dieną. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip 

vienas mokinys, jos valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. 

12. Pagal galimybes dalykų pamokos gali būti organizuojamos lauke. 



13. Kai klasė dalijama į pogrupius (užsienio kalbos, dorinis ugdymas, informacinės 

technologijos, technologijos), viena grupė lieka paskirtame kabinete, kita kartu su 

mokytoju išeina į paskirtą kabinetą arba abi grupės su mokytojais (informacinės 

technologijos, technologijos) išeina į specializuotus kabinetus. 

14. Gimnazijos darbuotojai, pedagogai, bendrose uždarose erdvėse, klasėse, kai 

neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, klasės renginiuose uždarose erdvėse 

dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys, kai tarp dalyvaujančių neišlaikomas 2 

metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius). 

15. Mokiniai neturi tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su mokiniais (pvz.: valytojai, sargai, pastatų prižiūrėtojai ir pan.). 

16. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos 

išvėdinamos, nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

17. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. 

Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 

metro atstumas. 

18. Gimnazijos internetiniame puslapyje, prie įėjimo į gimnaziją skelbiama informacija 

mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams: 

18.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.); 

18.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

18.3. draudimą į mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas 

(37,3°C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamų ligų požymių (pvz.: sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys). 

19. Stebima mokinių, pedagogų, gimnazijos darbuotojų sveikatos būklė: 

19.1. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir 

daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai 

(pvz. sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys), nedelsiant izoliuojamas, apie tai 

informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja 

koronoviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų; 

19.2.  pedagogas, gimnazijos darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas 

(37,3°C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų 

požymiai (pvz. sloga, pasunkėjęs  kvėpavimas, kosulys), turi nedelsiant apleisti 

gimnazijos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronoviruso linija tel. 1808 

ar susisiekti su savo šeimos gydytoju dėl tolimesnių veiksmų. 

20. Jei gimnazija iš gimnazijos darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo 

informaciją apie darbuotojui, mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso 

infekciją), apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos, bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius 

asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

21. Pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, 

būtinas ugdymo procesui organizuoti, kai yra iš anksto suderinę susitikimo laiką su 



gimnazijos darbuotoju. Susitikimo metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones. 

22. Klasės tėvų susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke. 

23. Mokinių, kurie tęsia mokymąsi mūsų gimnazijoje ir kurių sveikata nuo paskutinio 

patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimai galioja iki 2020 metų gruodžio 31 d. 

24. Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, mokiniai pietauja pagal iš anksto 

patvirtintą grafiką. Po kiekvieno srauto valgymo salė išvėdinama ir išvaloma. 

25. Mokiniai, atsinešę savo maisto, gali valgyti kabinete, kuriame mokosi, laikydamiesi 

higienos taisyklių.  

26. Valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai. 

27. Gimnazijos darbuotojai, pedagogai, mokiniai, važiuojantys į mokyklą maršrutiniu 

transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų. 

 


