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PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS COVID – 19 LIGOS 
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE UGDYMO 

LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 
 

1. Mokyklos darbuotojai privalo laikytis šiame tvarkos apraše nustatytų reikalavimų: 

1.1. prasidėjus mokslo metams mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose, valgykloje ir pan.) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones)(toliau – kaukė); 

1.1.1. mokytojai ir 5-10 klasių mokiniai klasėse ir kitose mokymo patalpose, jei tarp jų ir 

mokinių neišlaikomas 2 metrų atstumas privalo dėvėti kaukes; 

1.1.2. mokytojai privalo informuoti mokinius, dalyvaujančius ugdymo ir neformaliojo 

švietimo veiklose, mokomuosiuose kabinetuose, klasėse ir kitose mokymo patalpose, jei tarp jų 

neišlaikomas 2 metrų atstumas, kad privaloma dėvėti kaukes; 

1.1.3. kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei 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. 

1.2. Tarp ugdymo veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 

metro atstumas. 

1.3. Maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek 

po pamokų:  

1.3.1. vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną 

organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėti atvykti į 

klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją) skirtingoms klasėms 

priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai (1 priedas). Dailės, muzikos, technologijų ir informacnių 

technologijų pamokos vyksta specializuotuose kabinetuose. Į kompiuterių kabinetus mokiniai eina 

pagal iš anksto sudarytus grafikus;  

1.3.2. koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, skirtingų klasių pamokų pradžios ir 

pabaigos, pertraukų laikas, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į 



ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu 

(2 priedas);  

1.3.3. parengtas mokinių sėdėjimo valgykloje planas maitinimui srautais, naudojimosi 

sanitariniais mazgais planas; mokinių spintelės (jei įmanoma) išdėstomos tame pačiame aukšte, kur 

vyksta pamokos tų klasių mokiniams; taikomos kitos organizacinės priemones (3 priedas). 

1.4.  Maksimaliai išnaudojama galimybė pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko 

klasėse. 

1.5.  Mokykloje sureguliuotas pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laikas, siekiant 

sumažinti mokinių skaičių valgykloje, maksimaliai išnaudojamas klasės izoliacijos principo taikymas, 

kaimyninių klasių, besinaudojančių ta pačia koridoriaus erdve, maitinimas vienu metu pagal parengtą 

sėdėjimo planą (3, 5 priedai)  ir grafiką (4 priedas). Specialiojo ugdymo skyriaus mokiniams 

organizuojamas maitinimas klasėje. 

1.6. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atsakingas už civilinę apsaugą prie įėjimo į 

mokyklą pateiks informaciją apie: 

1.6.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

1.6.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; 

1.6.3. draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 oC ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

1.7. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė bus stebima: 

1.7.1. esant poreikiui (pvz. rajone padidėjus sergamumui) sudaromos sąlygos mokiniams, 

darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo 

įstaigą; 

1.7.2. į mokyklą neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 oC ir 

daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

1.7.3. asmuo, kuriam pasireiškia karščiavimas (37,3 oC ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan. ) mokykloje turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808 arba susiekti su savo šeimos gydytoju; 

1.7.4. darbuotojui, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 oC ir daugiau) ar 

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



kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan. ), turi nedelsiant apleisti mokyklos patalpas ir kreiptis 

konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susiekti su savo šeimos gydytoju; 

1.7.5. administracija, gavusi informaciją iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, 

rūpintojų) apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai 

nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 

izoliaciją pagal tuo metu galiojančius nutarimus; 

1.7.6. į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

1.8. Kabinetai vėdinami prieš pamokas ir kiekvienos pertraukos metu. Jeigu ugdymo 

priemonėmis, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, jos turi būti nuvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

1.9. Mokyklos valytojos: 

1.9.1. vėdina bendras darbo patalpas ne rečiau nei 1 kartą per valandą; 

1.9.2. sudaro tinkamas sąlygas rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas 

vanduo, prie praustuvų patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai, rankų džiovintuvas); 

1.9.3. sudaro galimybę veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai 

(gerai matomoje vietoje prie įėjimo į mokyklą padėtos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

Mokykloje viešinamos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf 

1.9.4. dažnai liečiamus paviršius (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų 

paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valo paviršiams valyti skirtu 

valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną (ir pagal poreikį – praėjus didesniam srautui mokinių); 

1.9.5. jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salė ir pan.), po kiekvienos 

klasės panaudojimo jos išvėdinamos ir išvalomos; 

1.9.6. kitas aplinkos valymas mokykloje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2

020200327.pdf 

2. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais ugdymo scenarijais https://mokyklabecovid.lt/ugdymo-

scenarijai/ (6, 7, 8 priedai). 

 



1 priedas 
 

 
Įėjimas ir išėjimas pro mažąsias duris iš kiemo pusės į Pradinių klasių korpusą 
 

Klasė Klasės vadovas Kabinetas 

Priešmokyklinė Jonykienė Daiva 10 
1 Matuizienė Neringa 7 
2 Baranauskienė Danutė 52 
3 Abramavičienė Virginija 2 
4 Moisejevienė Danutė 6 

 
 
 
Įėjimas ir išėjimas pro Paradines duris 
 

I aukštas 
  

5 Uleckienė Rasa 22 
 
II aukštas 
 

6a Kuzmauskienė Vidutė 67 
6b Ramanauskienė Edita 54 

10b Pikčilingienė Vita 55 
 
Įėjimas ir išėjimas pro duris nuo stadiono pusės į  III aukš. pastatą 
 

I aukštas 
 

9a Žuvaitienė Daiva 36 
9b Glaveckienė Vilma 35 

 
II aukštas 
 

7b Mučekienė Jurgita 72 
10a Žiūkienė Vita 73 

 
III aukštas 
 

7a Ferevičienė Zita 81 
8a Kravčenko Kristina 76 
8b Bendinskienė Elena 78 

  



2 priedas 

 
 
 

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Priešmokyklinė ugdymo 

grupė,  1 klasė 

 
1pamoka 8:00-8:35 
2 pamoka 8:50-9:25 
3 pamoka 9:40-10:15 
4 pamoka 10:30-11:05 
5 pamoka 11:45-12:20 

2-4 klasė 

1 pamoka 8:00-8:45 
2 pamoka 8:50-9:35 
3 pamoka 9:40-10:25 
4 pamoka 10:30-11:15 
5 pamoka 11:45-12:30 

7a, 7b, 8a, 8b 9a, 9b, 10a klasė 

1 pamoka 8:00-8:45 
2 pamoka 8:50-9:35 
3 pamoka 9:40-10:25 
4 pamoka 10:30-11:15 
5 pamoka 11:20-12:05 
6 pamoka 12:25-13:10 
7 pamoka 13:30-14:15 

5, 6a, 6b, 10b klasė 

1 pamoka 8:00-8:45 
2 pamoka 8:50-9:35 
3 pamoka 9:40-10:25 
4 pamoka 10:30-11:15 
5 pamoka 11:35-12:20 
6 pamoka 12:40-13:25 
7 pamoka 13:30-14:15 



3 priedas 

 

VALGYKLOS SĖDĖJIMO PLANAS MOKINIŲ MAITINIMUI SRAUTAIS 

 

PRADINĖS KLASĖS 
Priešmokyklinė gr.   Pus 8.35 

Pt 11.40-12.00 
Vak 15.35-15.50 

1, 2, 3, 4 stalai 
 

1 klasė Pus 8.35 
Pt 11.05-11.20 

7, 8, 9, 10 stalai 
 

2 klasė Pus 8.45 
Pt 11.20-11.35 

1, 2, 3, 4 stalai 
 

3 klasė 
 

Pus 8.45 
Pt 11.20-11.35 

7, 8, 9, 10 stalai 

4 klasė  
 

Pus 8.45 
Pt 11.20-11.35 

Apvalieji staliukai 

 

 

5-10 KLASĖS 
7a 

Pus 7.45-8.00  
Pt 12.05-12.20 

1, 2 stalai 
7b 3, 4  stalai 
8a 5, 6 stalai 
8b 7, 9 stalai 
9a Apvalieji staliukai 
9b Apvalieji staliukai 
10a 8, 10 stalai 

5 Pus 7.30-7.45  
Pt 10.15-10.30 

1, 2, 4 stalai 

6a Pus 7.30-7.45  
Pt 12.20-12.40 

 3, 5, 6 stalai 
6b 7, 9 stalai 
10b 8, 10 stalai 
SUS 

 
Pt 11.35-12.00 

1, 2, 3, 4 stalai 

 

 

 

 

  



 

            4 priedas 

 

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MAITINIMO 

GRAFIKAS 2021-2022 M. M. 

 

 Klasės  Laikas 

Pusryčiai Priešmokyklinė gr. ir 1 klasė 8. 35 (po 1 pamokos) 

 2-4 klasės  8.45 (po 1 pamokos) 

 5, 6a,6b, 10b 7.30-7.45 (prieš pamokas) 

 7a, 7b ,8a ,8b ,9a, 9b, 10a  7.45-8.00 (prieš pamokas) 

Pietūs Priešmokyklinė gr.  11.40-12.00 (per 5 pamoką) 

 1 klasė 11.05-11.20 (po 4 pamokų) 
 2-4 klasės  11.20-11.35 (po 4 pamokų) 

 5 10.15-10.30 (3 pam. pabaigoje) 

 6a, 6b, 10b 12.20-12.40 (po 5 pamokų) 

 7a, 7b, 8a ,8b ,9a, 9b, 10a  12.05-12.20 (po 5 pamokų) 

 SUS 11.35-12.00 

Vakarienė Priešmokyklinė gr.  15.35 

 



VALGYKLOS PLANAS MOKINIŲ MAITINIMUI SRAUTAIS                                               5 priedas 

  
1 stalas (6 vietos) 

2 stalas (6 vietos) 

 

5 stalas (5 vietos) 

 

6 stalas (5 vietos) 

 

4 stalas (6 vietos) 

 

3 stalas (6 vietos) 

 

10 stalas (6 vietos) 

 

8 stalas (6 vietos) 

 
7 stalas (6 vietos) 

 

9 stalas (6 vietos) 

 

B
U

FE
T

A
S 

Apvalieji 

staliukai 6 po 

4 vietas 



               6 priedas 

 

 

  



 

              7 priedas 

 

 

  



 

8 priedas 

 

 


