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        Gimnazijos direktoriaus

                                                                                              2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-72

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO PUMPĖNŲ
GIMNAZIJOJE  KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Pumpėnų gimnazijoje 
karantino metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką, 
vaikų maitinimą, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. 
sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“
(toliau – Sprendimas) ir kitais teisės aktais.

II SKYRIUS
PRIĖMIMO Į UGDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA

3. Vaikų tėvai (globėjai) apie savo apsisprendimą pradėti lankyti ikimokyklinio ar 
priešmokyklinio ugdymo grupę ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas informuoja ikimokyklinio 
ugdymo grupės mokytoją, priešmokyklinio ugdymo mokytoją bei atsiunčia patvirtinimą raštu, kad 
vaikas neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių 
lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 
nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ taip pat, kad negyvena kartu su asmenimis, 
priskirtais rizikos grupėms, išvardytoms Sprendimo 1.2. punkte.

4. Rekomenduojama vaikus, sergančius lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių 
ligų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. 
įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino 
laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“, arba kai vaikas 
gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, ir toliau ugdyti namuose.

IV SKYRIUS
VAIKŲ MAITINIMAS

5. Vaikų maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje. Siekiant užtikrinti grupių 
izoliaciją nustatomas maitinimo laikas:

5.1.  Pusryčiai: 
5.1.1.  8.30 val. „Bitučių“ grupės vaikai;  
5.1.2.   9.00 val. „Boružiukų“ grupės vaikai.
5.2.   Pietūs:
5.2.1.  10.45 val. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai;
5.2.2.  11.15 val. „Bitučių“ grupės vaikai;  
5.2.3.   12.00 val. „Boružiukų“ grupės vaikai.
5.3.  Pavakariai:
5.3.1.   15.30 val. „Bitučių“ grupės vaikai;  
5.3.2.   16.00 val. „Boružiukų“ grupės vaikai.



6. . Tėvams (globėjams) Savivaldybės nustatytą  6,00 Eur / mėn. mokestį už ugdymo 
aplinkos (inventoriui, ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti) išlaikymą gegužės  
mėnesį mokėti reikės, jeigu vaikas nors vieną dieną bus ugdomas gimnazijoje.

III SKYRIUS
SAUGIŲ UGDYMO IR DARBO SĄLYGŲ SUDARYMAS

7.  Gimnazijoje taikomos koronaviruso prevencinės, profilaktinės priemonės pagal 
galiojančias Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas. 
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas laikantis šių sąlygų:

7.1.  laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirba tik vienoje grupėje, vaikai 
lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes 
lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;

7.2.  neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
7.3.  šalia įėjimo į patalpas padėtos  priemonės rankų dezinfekcijai;
7.4.  darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvi nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones. (Vykdant ugdymo procesą šių priemonių dėvėti nereikia);
7.5. sudarytos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir 

šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
 7.6. kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, 

dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui (mokytojų padėjėjos palydi vaikus 
tualetą);

7.7. valgyklos patalpos vėdinamos ir valomos po kiekvienos grupės valgymo;
7.8. ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne 

rečiau kaip 2 kartus per dieną.
8. Atvykus į Gimnaziją, direktoriaus paskirtas darbuotojas pamatuoja darbuotojų kūno 

temperatūrą. 
9.  Grupėse dirba darbuotojai, nepriklausantys rizikos grupėms. 
10. Ribojamas  asmenų patekimas į patalpas, durys rakinamos. Atvykus informuojama  

telefono skambučiu ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 
mokytojo padėjėjai.

11. Tėvai su vaikais pasitinkami prie įėjimo į I aukšto koridorių.
12. Vaikus atlydintys asmenys privalo:

            12.1.  dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones – veido kaukes, respiratorius ar kitas 
priemones; 

      12.2. laikytis rankų higienos;
      12.3. laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

13. Mokytojų padėjėjos:
13.1.  vizualiai įvertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sveikatos

būklę ir pamatuoja kūno temperatūrą naudodami bekontaktį termometrą;
13.2.  palydi ikimokyklinio ugdymo grupių vaikus iki jų grupės, jei reikia, padeda 

nusirengti;
13.3. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai nusirengia ir  į savo grupę nueina patys. 
14. Nebus priimami į mokyklą vaikai, kuriems pasireiškia:
14.1. karščiavimas 37,3 C ir daugiau;
14.2.  ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas);
14.3. ūmių žarnyno infekcijų požymiai (pvz., vėmimas, viduriavimas), kitų užkrečiamų 

ligų požymiai (pvz., bėrimai ir pan.). 
15. Norėdami pasiimti vaikus tėvai (globėjai) paskambina ikimokyklinio ugdymo grupės

mokytojai, priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojai arba mokytojos padėjėjai. Vaikų privalo 
laukti mokyklos fojė. Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja išleidžia vaiką iš grupės patalpos ir
stebi, ar jis saugiai pasiekė tėvus (globėjus). Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikus pas tėvus 
(globėjus) palydi mokytojo padėjėja. 



16. Diagnozavus koronavirusą grupės vaikui, tėvui (globėjui), mokytojui, 
aptarnaujančiam personalui ar jiems turėjus kontaktą su infekuotu asmeniu, grupė išformuojama. 
Visiems kontaktavusiems asmenims privaloma saviizoliacija.

IV SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Aprašas galioja iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto karantino dėl 
koronaviruso (COVID-19) pabaigos.

____________________


