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MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKA 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1234 „Dėl ugdymo organizavimo karantino metu“ 

ir  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. B-ĮV-

1233 „Dėl nemokamo mokinių maitinimo organizavimo karantino metu“, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1310 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. 

lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 

pakeitimo“:  

1. Nuo 2020-12-01 d. (Vyriausybės nurodytu laiku) mokykla dirba karantino režimu. 

2. Visi mokiniai (nuo 5 klasės), darbuotojai ir mokytojai uždarose patalpose ir viešose vietose 

privalo dėvėti apsaugines veido kaukes ar kitas apsaugos priemones. 

3. Ugdymas (is) organizuojamas kasdieninio mokymosi būdą derinant su nuotoliniu darbu: 

3.1. 5–10 klasių mokinių formalusis ugdymas(is) organizuojamas nuotoliniu būdu. 

3.2. Paežerių skyriuje: 

3.2.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas organizuojamas kasdieniu būdu; 

3.2.2. 5–8 klasių mokinių formalusis ugdymas(is) organizuojamas nuotoliniu būdu. 

4. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas: 

4.1. mokiniai (pagal poreikį) ugdomi mišriu būdu (kasdieninio mokymosi būdą derinant su 

nuotoliniu darbu). 

4.2. pagalbos mokiniui specialistai teikia socialinę, specialiąją, psichologinę ir mokytojo padėjėjo 

pagalbą. Mokantis kasdieniniu būdu privaloma mokinių registracija. Už registraciją atsakingi pagalbos 

mokiniui specialistai. 

5. Į mokyklą neįleidžiami tretieji asmenys (tėvai, globėjai ar kiti asmenys), išskyrus mokyklą 

aptarnaujančių įmonių darbuotojus. Jeigu mokinių tėvai iš anksto užsiregistruoja dėl priėmimo telefonu (8 

342 20845 (Vilkaviškyje) ir 8 342 45216 (Paežerių skyriuje)), į mokyklą įleidžiami ne ilgiau kaip 15 

minučių. Registruojantis nurodo vardą, pavardę, telefono numerį, laiką kada atvyks ir laiką kada 

išvyks bei kokiu klausimu atvyks. Visi atvykusieji į mokyklą privalo registruotis pas budėtoją. Mokyklos 

budėtojas veda registracijos žurnalą. 

6. Karantino laikotarpiu visi numatyti mokyklos renginiai vykdomi tik nuotoliniu būdu arba 

nukeliami į kitą laiką. 

7. Draudžiama klasių vadovams organizuoti ekskursijas, išvykas ar klasių renginius, išskyrus 

klasės valandėles. 

8. Nuo gruodžio 1 dienos mokomųjų dalykų mokytojai (dirbantys 5–10 klasėse) pamokas veda 

laisvai pasirinktoje darbo vietoje. 

8.1. Pailgintos darbo dienos grupės (ir skyriuje) vyksta kasdieniniu būdu (privaloma mokinių 

registracija, nedaugiau kaip 2 mokiniai), laikantis visų higienos ir saugumo reikalavimų. 

9. Organizuojant ugdymą įprastu būdu (Paežerių skyriuje), po kiekvienos pamokos kabinetai yra 

dezinfekuojami ir vėdinami. Už tai atsakingas pamoką toje klasėje vedęs mokytojas ir valytoja (-as). 

10. Neformalusis ugdymas ir kiti užsiėmimai vykdomi mišriu būdu: 

10.1. organizuojami nuotoliniu būdu; 

10.2. vykdomi individualaus mokymo / ugdymo forma; 

11. Visi susirinkimai, posėdžiai ir pasitarimai vykdomi tik nuotoliniu būdu.  



12. Mokinių maitinimas vyksta šia tvarka: 

12.1. Paežerių skyriuje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, 1–4 klasių 

mokiniai maitinami įprastai per jiems skirtas pietų pertraukas; 

12.2. 5–10 klasių mokiniai, kurie mokosi nuotoliniu būdu, pagal nustatytas valandas ir nustatytą 

savaitės dieną atsiima sauso davinio paketus (išimties atvejais sausas davinys pristatomas į namus, 

laikantis visų saugumo reikalavimų). 

12.3. išduodant maisto davinius privaloma laikytis visų saugumo reikalavimų. 

13. Darbo metu visiems privaloma: 

13.1.  naudoti dezinfekcines priemones; 

13.2. laikytis rankų higienos (plovimas ir (ar) dezinfekcija); 

13.3. laikytis saugaus atstumo. 

14. Draudžiama dirbti darbuotojams, turintiems peršalimo ligų simptomų, arba jei paskirta 

izoliacija.  


