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ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO 

TVARKA 

 

                                                                   I SKYRIUS 

                                                   BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Dėl viruso COVID-19 grėsmės Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos (toliau – gimnazijos) ugdymo 

proceso įgyvendinimo tvarka parengta  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos (toliau – LR) sveikatos 

apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimais  „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021m. 

rugpjūčio 25d. Nr. V-1931), LR švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijomis. 

                                                                                                                                                                          

 

                                                                   II SKYRIUS  

                                          UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS 

  
2. Gimnazijos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, 

valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas 

nuo mokinių, klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., 

tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvi nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). 

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių 

dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai pedagogas ar kitas švietimo 

įstaigos darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, 

atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos 

priemonės.  
3. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po 

pamokų: vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje 

pačioje mokymo patalpoje, mokytojai atvyksta į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne 

mokiniai vyksta pas mokytoją: 1-4 klasės mokosi, ilsisi pertraukų metu I aukšte, 5-8 klasės – II 

aukšte, I-IV gimnazijos klasės – III aukšte. Kad būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi 

mokiniai, jie atvyksta ir išvyksta iš gimnazijos per atskirus įėjimus (išėjimus): 1a-4 klasės (mėlyna 

spalva) šoninis įėjimas (išėjimas) iš Šiaulių gatvės pusės, 1b kl. - vidiniame gimnazijos kieme per 

senąjį pastatą,  5-8 klasės (geltona spalva) įėjimas (išėjimas) vidiniame gimnazijos kieme per rūsį, I-

IV gimnazijos klasės (žalia spalva) įėjimas (išėjimas) per paradines duris (dešinė pusė). 

Gimnazijoje vadovaujasi judėjimo iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (informacinių 

technologijų, sporto salės, šokio, dorinio ugdymo kabinetų), sanitarinių mazgų maršrutais. Mokinių 

spintelės išdėstytos  tame aukšte, kuriame mokosi.   
4. Maksimaliai išnaudojamos galimybės įvairių dalykų pamokas, grupines veiklas organizuoti 
lauke, lauko klasėse.  
5. Siekiant sumažinti  mokinių skaičių valgykloje, kaimyninių klasių, besinaudojančių ta pačia 
koridoriaus erdve, maitinimas vyksta vienu metu: 1-4 klasės po 3 pamokų, 5-8 klasės po 4 pamokų, 

I-IV gimnazijos klasės po 5 pamokų vadovaujantis „Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos maitinimo 
organizavimo tvarkos aprašu“  (2021m. rugpjūčio 13d. Nr.63 (1.2). Po klasių valgymo salė 

išvėdinama ir išvaloma. 
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6. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su 
tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai 
liečiami paviršiai, naudotos priemonės.  
7. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant 
renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.  
8. Gimnazijos internetinėje svetainėje, prie įėjimo į gimnaziją pateikiama informacija mokiniams, 
jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams: 

8.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą  
ir kt.); 

8.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;  
8.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 

°C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių 
(pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

    9. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas:  
9.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (jai nesant – socialinė pedagogė) sudaro 

sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą 
tik atvykus į gimnaziją;   

9.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistę V. 

Kievišienę (jai nesant – į socialinę pedagogę R. Veikalienę) ir yra nedelsiant izoliuojamas, apie tai 

informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kreipiamasi į šeimos gydytoją. 

9.2.1. gimnazijoje izoliuoti karščiuojančiajam (mokiniui ar darbuotojui) skiriama patalpa 

senajame pastate (kabinetas Nr. 25); 

9.2.2. nustačius Covid-19 atvejį gimnazijoje, skiriami du asmenys, atsakingi už kontaktų 

sąrašo sudarymą.  
9.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, 
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistę (jai 
nesant – į socialinę pedagogę) ir nedelsiant apleidžia švietimo įstaigos patalpas ir kreipiasi 
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju;  

9.4. jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją),  visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistė (jai nesant – į socialinę pedagogė) apie tai nedelsiant informuoja 

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), 

bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;  
9.5. draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu.   
10. Pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas 
ugdymo proceso organizavimui. Mokinius atlydi, pasitinka tėvai (globėjai, rūpintojai) prie jiems 
skirto įėjimo (išėjimo) į (iš) gimnaziją.  
11. Gimnazijoje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai: praustuvėse 
tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai 
rankšluosčiai. Sudarytos galimybės darbuotojų rankų dezinfekcijai: gerai matomoje vietoje prie 
įėjimo į gimnaziją pakabintos rankų dezinfekcijai skirtas priemones.   
12. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, išvėdinamos 
prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 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. Ribojamas dalijimasis 



ugdymo priemonėmis. Kitas aplinkos valymas gimnazijoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 
apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003 
27%20(1).pdf).   
13. Gimnazijos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų 

kambaryje ar pan.), klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, klasės renginiuose 

uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius trečiuosius asmenis (pvz., tėvus (globėjus, 
rūpintojus), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

kaukes.  

 14.Mokinių  vežiojimas į gimnaziją organizuojamas vadovaujantis „Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos   

mokinių pavežėjimo tvarka“ (tvarkos priedas Nr.2) 

15. Siekiant užtikrinti bendruomenės narių saugumą pertraukų, laisvų pamokų metu mokiniams išeiti 

iš gimnazijos teritorijos draudžiama. 

16. Pertraukų metų, esant palankioms oro sąlygoms, mokiniams sudaromos galimybės būti lauke, 

gimnazijos kiemelyje kaimyninėms klasėms, besinaudojančioms ta pačia koridoriaus erdve skirtose 

vietose.  

 

                                                      III SKYRIS 

                           UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

17. Ugdymo procesas mokiniui, negalinčiam mokytis klasėje dėl izoliacijos, tęsiamas organizuojant jį 

nuotoliniu būdu, išskyrus, kai mokinys serga. Mokiniui sergant ugdymo procesas jam 

neorganizuojamas. 

18. Esant izoliacijoje nedideliam mokinių skaičiui, ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, skiriant 

savarankiškas užduotis bei teikiant pagalbą. 

19.Jei izoliacijoje yra visa mokinių klasė ar mokinys, sergantis COVID-19 besimptomiškai, mokymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu. . 

20. Izoliacijoje esantiems mokiniams organizuojant nuotolinį mokymąsi, ne mažiau kaip 80 proc. 

ugdymui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiriama sinchroniniam ugdymui (vaizdo 

pamokoms, konsultacijoms ir pan.) ir ne daugiau kaip 20 proc. – asinchroniniam ugdymui 

(savarankiškam mokinių mokymuisi). 

21. Mokiniui nedalyvaujant pamokose be pateisinamos priežasties, kai ugdymas organizuojamas 

kasdieniu būdu, išsiaiškinamos priežastys ir, esant piktnaudžiavimo atvejams, vadovaujamasi 

Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo 

algoritmu (nuoroda: https://pagalbamokytis.lt/algoritmas/) 

 22.Pedagogui esant saviizoliacijoje ir vedant pamokas nuotoliniu būdu  iš namų, kai mokiniai yra 

klasėje, mokinius prižiūri administracijos paskirtas asmuo.  

 

 

 

III BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Tvarkos nauja redakcija parengta gimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės „Dėl 

ugdymo proceso įgyvendinimo 2021-2022m.m. Gruzdžių gimnazijoje“ (2021m. rugpjūčio 30d. Nr. 

V-72 (1.2) 

24. Su šia tvarka klasių auklėtojai pasirašytinai supažindina mokinius.  

 

https://pagalbamokytis.lt/algoritmas/

