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RADVILIŠKIO R. SIDABRAVO GIMNAZIJOS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO 

PROCESĄ 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vadovaujantis Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos (toliau – gimnazijos) COVID-19 

ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planu (toliau – planas) ugdymo procesas  

gimnazijoje organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   

patvirtintus reikalavimus.  

2. Gimnazijoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami  gimnazijos 

bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. 

3. Asmenys, atlydintys mokinius, Gimnazijos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose 

uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, bibliotekoje, aktų salėje 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, turi dėvėti 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 Gimnazijos darbuotojas 

negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos gali būti parenkamos 

kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

 4. Visi Gimnazijos darbuotojai, pedagogai aprūpinami apsauginiais veido skydeliais, veidą 

dengiančiomis vienkartinėmis kaukėmis, vienkartinėmis pirštinėmis.  

5. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse (grupėse, srautuose) ugdomų mokinių 

kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų: 

 5.1. Vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia 

specializuotų patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (priedas Nr. 1), o 

klasės grupuojamos srautais:  

 1–5  klasių mokiniai priskiriami I srautui; 

 6–8  klasių mokiniai priskiriami II srautui;  

              1g–4g. klasių mokiniai priskiriami III srautui. 

 5.2. Gimnazijoje mokinių srautų judėjimas  reguliuojamas skirtingų spalvų ženklais. 

Judėjimo kryptys pažymėtos nuorodomis ant durų ir sienų. Mokinių srautų judėjimas nukreiptas 

taip, kad, kiek tai įmanoma, būtų išvengta sankirtų su kitais srautais. Mokiniai į Gimnaziją įeina ir 

po pamokų išeina per: 

  I-o srauto įėjimą (pagrindinis įėjimas); 

  II-o srauto įėjimą (įėjimas iš lauko klasės pusės); 

  III-o srauto įėjimą (įėjimas į sporto salę, esantis šalia darželio žaidimų aikštelės). 

Pertraukų metu srautų mokiniai naudojasi kiemo teritorijos erdvėmis prie šių įėjimų. 

 5.3. Skirtingi mokytojai atvyksta į klasei paskirtą patalpą, o ne mokiniai vyksta pas 

mokytoją. Išimtis taikoma fizinio ugdymo, informacinių technologijų ir technologijų pamokoms. 

Šių dalykų mokytojai prieš pamokos pradžią atsiveda mokinius į specializuotą šioms pamokoms 



skirtą kabinetą, sporto salę ar kitą erdvę (stadionas, treniruoklių aikštelė) ir po pamokos palydi atgal 

mokinius į  klasei skirtą kabinetą. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos 

(informacinių technologijų, technologijų kabinetai, biblioteka, skaitykla, aktų salė, sporto salė ir 

pan.), po kiekvienos pamokos jos išvėdinamos, išvalomos. Mokytojas dezinfekuoja naudotą  

inventorių  ir mokymo priemones. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. 

 5.4. Fizinio ugdymo pamokoms persirengiama klasių kabinetuose, mergaitės ir berniukai 

skirtingu laiku.  

 5.5 Rūbine naudojasi 1-5 kl. srautas. Kitoms klasėms jų priskirtuose kabinetuose 

pastatomos laikinos rūbų kabyklos. 

 5.6  Tualetų patalpos priskiriamos naudotis atskirų srautų mokiniams neskirstant jų pagal 

lytis: 

I - am srautui pirmo aukšto berniukų tualetas; 

II - am srautui pirmo aukšto neįgaliųjų tualetas; 

III - am srautui antro aukšto mergaičių tualetas. 

5.7. Pailgintos dienos grupės veikloje gali dalyvauti tik 1-4 klasių mokiniai. 

6. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke. 

Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro 

atstumas.  

7. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių srautų izoliavimo principo. 

8. Pagal galimybes švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar 

vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Konsultacijų metu vengiama fizinio 

kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi, esant būtinybei 

dezinfekuojami, dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

9. Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas  sureguliuotas taip, kad būtų 

sumažintas mokinių skaičius valgykloje, maksimaliai išnaudotas klasės (grupės, srauto) izoliacijos 

principo taikymas  (pvz., kaimyninės klasės (srautas), besinaudojančios ta pačia koridoriaus erdve, 

maitinamos vienu metu pagal iš anksto parengtą grafiką) (priedas Nr.2). Maitinimas švediško stalo 

principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neorganizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės, 

srauto) valgymo salė  išvėdinama ir išvaloma. 

10. Rekomenduoti, kad pertraukų metu mokiniai neišeitų už gimnazijos teritorijos ribų 

pirkti maisto į greta esančias  parduotuves.  Informuoti mokinius ir jų tėvus, kad jei mokiniai 

pertraukų metu išeina už gimnazijos teritorijos, maisto prekybos objektuose jie privalo dėvėti nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones, o grįžę į gimnaziją – nusiplauti rankas.  

 

11. Prie įėjimų į gimnaziją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams  

skelbiama informacija:  

-  apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.);  

-  apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;  

- apie draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

12. Nuolat stebima mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė:  

- sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) 

kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą (kreiptis į budintį prie įėjimo asmenį); 

 - mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ir pan.), turi būti nedelsiant atskirtas  nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti 

jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl 

tolimesnių veiksmų.  



- darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

turi nedelsiant apleisti gimnazijos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 

1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.  

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

apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant 

privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

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

izoliaciją;  

 - draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

13. Užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais 

asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.  

 14. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami, išskyrus 

atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui. Mokinius atlydinčių, 

pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į gimnazijos pastato vidų ugdymo proceso metu  

ribojamas, tam skirtos erdvės prie visų įėjimų.  

15. Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai: valgyklos, 

tualetų, praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, 

popierinių rankšluosčių. Gerai matomose vietose prie visų įėjimų į Gimnaziją, personalo 

sanitariniame mazge pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. Kiekvienas kabinetas 

aprūpintas rankų ir paviršių dezinfekantais, darbuotojai supažindinti su jų naudojimo 

instrukcijomis. Viešinamos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos 

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

16. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos 

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu (langus atidaro pamoką 

vedęs mokytojas). Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių 

atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.)  valomi, o esant būtinumui dezinfekuojami,   

paviršiams valyti ir dezinfekuoti skirtais valikliais ir dezinfekantais ne rečiau kaip 2 kartus per 

dieną. Valymo ir dezinfekavimo darbus atlieka zonoms priskirtos valytojos  (Priedas Nr. 3). 

Pamokų metu ir per pamokas, esant reikalui, mokymo priemones ir inventorių dezinfekuoja 

dirbantis mokytojas naudojant biocidus (pagl gamintojo instrukcijas). 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). 

17. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu turi: 

- dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, 

arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma; 

- sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;  

18. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi 

būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę; 

19. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, taikomų keleiviams. 

 20. Bibliotekoje priimami mokiniai taip, kad nesikirstų klasės (srautai). Iš anksto sutarus su 

pradinių klasių mokytoja ar kitu pedagogu ir numačius laiką bibliotekoje priimama  po vieną klasę. 

Vienu metu gali būti ne daugiau kaip 10 mokinių, užtikrinant tarp mokinių  ne mažiau kaip 2 metrų 

atstumą (be kaukių). Po mokinių apsilankymo patalpa išvaloma, išvėdinama, dezinfekuojami 

liečiami paviršiai.  

 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)


II SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO,  PRADINIO,  PAGRINDINIO IR VIDURINIO 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 21. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir jo pakeitimais. 

 22. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti Gimnazija skiria 

tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose ugdymo 

planuose. 

 23. Pagal galimybes organizuojamos po dvi to paties dalyko pamokos iš eilės. 

 24. Pamokų pradžios laikas 1–4 kl., 5–8 kl., 1g–4g kl.  mokiniams – 8.00 val. Skiriamos 

trys pietų pertraukos po 30 minučių kiekvienam mokinių srautui atskirai. 

 25. Pamokų laikas: 

1–4 klasių mokiniams:                                            

1. 8.00–8.45                                                                   

2. 8.55–9.40 (pietų pertrauka I srauto mokiniams) 

3. 10.10–10.55  

4. 11.05–11.50  

5. 12.00–12.45 

6. 12.55–13.40 

 

5–8 kl. mokiniams: 

          1. 8.00–8.45                                                                   

          2. 8.55–9.40 

          3. 9.45–10.30 (pietų pertrauka II srauto mokiniams) 

          4. 11.00–11.45 

          5. 11.50–12.35 

          6. 12.45–13.30 

          7. 13.40–14.25 

 

1g–4g kl. mokiniams: 

           1. 8.00–8.45                                                                   

           2. 8.50–9.35 

           3. 9.45–10.30  

           4. 10.35–11.20 (pietų pertrauka III srauto mokiniams) 

           5. 11.50–12.35 

           6. 12.40–13.25 

           7. 13.35–14.20 

           8. 14.30–15.15 

 26. Jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai, oro temperatūros sąlygos, rekomenduojama 

pamokas organizuoti lauke. Fizinio ugdymo pamokas, jei leidžia oro sąlygos, organizuoti lauke. 

 27.  Gimnazijoje per mokslo metus (kaip numatyta ugdymo plane) švietimo ir mokymosi 

pagalba gali būti organizuojama ir nuotoliniu būdu. 

 

  



III SKYRIUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

28. Švietimo įstaigoje neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo būtinų sąlygų patvirtinimo“.  

29. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos pagal galimybes vykdomos laikantis grupių 

izoliacijos principo: siekiama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios klasės (grupės, srauto)  

veiklose, neformaliojo vaikų švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų 

grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla. 

30. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamos taip, kad būtų išvengta kontakto 

su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma – ribojamas 

kontakto laikas. 

31. Draudžiama veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie 

turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

 

IV SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

32. Mokinių maitinimas organizuojamas maksimaliai laikantis higienos ir saugumo 

principų. Prieš valgydami (tiek klasėse, tiek valgykloje), mokiniai, mokytojai ir kiti asmenys (toliau 

– mokiniai) privalo gerai nusiplauti rankas su vandeniu ir skystu muilu. Vienu metu rankas plaunasi 

tik viena klasė.  

33. Prie įėjimo į valgyklą  skelbiama vaizdinė informacija apie būtinybę laikytis asmens 

higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.)  

 34. Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, sureguliuotas pertraukų, kurių metu 

mokiniai valgo srautais, laikas. Pertraukos pavalgymui: 

 I srauto mokiniams 9.40–10.10 val.,  

 II srauto mokiniams 10.30–11.00 val., 

 III srauto mokiniams 11.20–11.50 val. 

 35. Eilėse prie praustuvų, maisto išdavimo stalų, kasos, panaudotų indų ir padėklų 

surinkimo vietos, bei kitose vietose, kur galimas mokinių būriavimasis, tarp asmenų išlaikomas ne 

mažesnis kaip 1 metro atstumas.  

36. Suaugęs asmuo (asmenys)  prižiūri, kaip laikomasi rankų plovimo, valgymo higienos, 

atstumo bei mokinių judėjimo reikalavimų. Šis asmuo (asmenys) turi dėvėti nosį ir burną 

dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę).  

 37. Prie vieno stalo valgo tik tos pačios klasės mokiniai.  

 38. Pradinių klasių mokytojai maitinasi kartu su savo klase, vyresnių, taip pat ir kitas 

mokyklos personalas – prie užrašu „Darbuotojams“ nurodyto atskiro stalo.  

 39. Siekiant išvengti mokinių kontakto su bendrais geriamajam vandeniui skirtais ąsočiais, 

termosais ar panašia įranga,  valgykloje geriamąjį vandenį pilsto valgyklos darbuotojai. 

 40. Po kiekvieno maitinimo bendra maitinimo organizavimo patalpa išvėdinama ir 

išvaloma.  

 41. Mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba 

valgykloje, pietaujant tos pačios klasės (srauto) mokiniams. 

 42. Gimnazijos valgykloje aptarnaujami tik Gimnazijos darbuotojai ir mokiniai. 

 

 

 



V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 43. Už mokinių, atvykstančių į Gimnaziją, sveikatos būklę bei aprūpinimą nosį ir burną 

dengiančiomis apsaugos priemonėmis atsako jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 44. Jei Gimnazijos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 liga,  Gimnazijos 

mokiniams ugdymas toliau tęsiamas vadovaujantis atskirais Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ir/ar 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimais, Radviliškio rajono savivaldybės 

Administracijos NVSC teikimu priimtais sprendimais. 

 45. Gimnazijos planas keičiamas pasikeitus teisės aktams. 

 46. Su Gimnazijos planu darbuotojai supažindinami susirinkimo metu ir/ar elektroninėmis 

ryšio priemonėmis. Mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) su planu supažindina klasių vadovai.  

 47. Gimnazijos planas ir jo priedai skelbiami Gimnazijos interneto svetainėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Priedas Nr. 1 

 

PRISKIRTI KLASĖMS KABINETAI 

 

 

KLASĖ KABINETAS KLASĖS AUKLĖTOJA 

 I srautas  

1 Ia. 9 kab. Rita Tamaševičiūtė 

2 Ia. 6 kab. Regina Žalienė 

3 Ia. 8 kab. Janina Skubrienė 

4 Ia. 7 kab.  Irena Šadbarienė 

5 Chemijos I a. 13 kab. Justina Staškūnienė 

 II srautas  

6 Prancūzų k.  II a. 206 kab. Ina Balinskienė 

7 Prancūzų l. II 207 kab. Audronė Blužienė 

8 Istorijos  II a.  208 kab.  Aiva Urbaitienė 

 III srautas  

1g  Biologijos  IIa. 215 kab. Silva Morkūnienė 

2g  Fizikos  IIa. 214 kab. Gitana Bieliauskaitė 

3g  Lietuvių k. IIa. 212 kab.  -------------------- 

3g  Lietuvių k. IIa. 211 kab.  Diana Masiliūnienė 

4g  Matematikos  IIa. 210 kab. --------------------- 

4g Matematikos  IIa. 209 kab. Stasė Janušienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

 

PAMOKŲ LAIKAS 1–4 klasėms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMOKŲ LAIKAS 5-8, 1g-4g klasėms 

 

5–8 klasėms 1g–4g klasėms 

Pam. Laikas Pam. Laikas 

1 8
00

–8
45

 1 8
00

–8
45

 

 10 min 2 8
50

–9
35

 

2 8
55

–9
40

  10 min 

3 9
45

–10
30 

3 9
45

–10
30

 

 30 min  (pietūs) 4 10
35

–11
20 

4 11
00

–11
45

  30 min (pietūs) 

5 11
50

–12
35 

5 11
50

–12
35 

 10 min 6 12
40

–13
25

 

6 12
45

–13
30

  10 min 

 10 min 7 13
35

–14
20 

7 13
40

–14
25

  10 min 

 10 min 8 14
30

–15
15

 

   5 min 

 

 

 

1 klasei 2–4 klasėms 

Pam. Laikas Pam. Laikas 

1 8
00

–8
35

 1 8
00

–8
45

 

 20 min  10 min 

2 8
55

–9
30

 2 8
55

–9
40

 

 40 min  (pietūs)  30 min  (pietūs) 

3 10
10

–10
45

 3 10
10

–10
55

 

 20 min  10 min 

4 11
05

–11
40 

4 11
05

–11
50 

 20 min  10 min 

5 12
45

–13
20

 5 12
00

–12
45

 

 20 min  10 min 

6 12
00

–12
35

 6 12
55

–13
40

 

 10 min  10 min 



Priedas Nr. 3 

VALYTOJŲ BUDĖJIMAS PAMOKŲ METU 

 

Budi Budėjimo zona Valymas, dezinfekavimas Pastabos 

N. Jaučkojienė  1–5 klasių srauto 

įėjimas, pirma 

laiptinė, informatikos 

kabinetas, 6–8 klasių 

srauto zona, 6–8 

klasių srauto 

sanitarinis mazgas 

Patalpos vėdinamos prieš 

pamokas, pertraukų metu, 

koridoriai ir pamokų metu. 

Dažnai liečiami paviršiai 

valomi ir dezinfekuojami 

prieš pamokas ir kaip 

įmanoma dažniau, bet ne 

rečiau kaip du kartus per 

dieną. Sanitariniai mazgai 

valomi ir dezinfekuojami 

nuolat jais pasinaudojus. 

Pasibaigus pamokoms visi 

valomi paviršiai valomi ir 

dezinfekuojami. Valymui 

naudojami universalūs 

plovikliai, dezinfekavimui 

virusus veikiantys  biocidai 

(pagal gamintojo 

instrukcijas). 

Pamokų metu ir per 

pamokas, esant reikalui, 

mokymo priemones ir 

inventorių dezinfekuoja 

dirbantis mokytojas 

naudojant biocidus (pagal 

gamintojo instrukcijas). 

Stebi 1–5 klasių ir 6–8 

klasių srautų judėjimą 

E. Bartkevičienė 1–5 klasių srauto 

zona, 1–5 klasių 

srauto sanitarinis 

mazgas, skaitykla 

Stebi 1–5 klasių ir 1g-

4g klasių srautų 

judėjimą 

J. Šaškauskienė 1g–4g klasių srauto 

įėjimas, antra laiptinė, 

sporto salė, išėjimas į 

stadioną, 1–4 klasių 

srauto kabinetai 

Stebi 1–5 klasių ir 1g-

4g klasių srautų 

judėjimą 

D. Kaklauskaitė 1g–4g klasių srauto 

zona, , personalo 

sanitarinis mazgas, 

Stebi 6–8 klasių ir 1g–

4g klasių srautų 

judėjimą 

V. Briedelienė 6–8 klasių srauto 

įėjimas, valgykla ir jos 

prieigos 
Stebi   6–8 klasių  

srauto judėjimą,   

klasių srautų judėjimą 

valgykloje 

 


