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SAUGAUS ELGESIO GIMNAZIJOJE TVARKA, ESANT KARANTINUI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Esant karantinui, visi bendruomenės nariai, pašaliniai asmenys privalo laikytis numatytų saugos
reikalavimų, ribojami bendruomenės kontaktai ir laikomasi saugaus atstumo, higienos reikalavimų.
Pašalinių asmenų, tėvų patekimas į gimnazijos patalpas ribojamas.

II SKYRIUS
HIGIENOS REIKALAVIMAI
2. Bendruomenės nariai privalo laikytis higienos reikalavimų, prieš valgį plauti rankas šiltu
vandeniu su muilu, neliesti neplautomis rankomis akių, nosies ir burnos. Atvykus į gimnaziją privaloma
dezinfekuoti rankas, dėvėti nosį ir burną dengiančią kaukę.
3.Kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę, vengti
artimo sąlyčio su asmenimis, kurie kosti ar čiaudi.
4. Po kiekvienos pamokos kabinetai/klasės turi būti išvėdinamos, taip pat kas valandą vėdinamos
kitos patalpos.
5. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir
dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis mokymo priemonėmis.
Kontroliniai darbai, rašiniai taisomi po 1 paros.
6. Kaukes privaloma dėvėti visiems atvykstantiems į gimnaziją (mokiniams, mokytojams, tėvams,
darbuotojams, kitiems asmenims), judant koridoriais, bendro naudojimo patalpose.
7. Mokiniams ir mokytojams pamokų metu kaukes dėvėti privaloma.
8. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti asmenims, kurie dėl savo
sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatos būklei. Tokiu atveju
naudojamos kitos apsaugos priemonės.

III SKYRIUS
DEZINFEKAVIMAS IR VALYMAS
9. Dažnai liečiami paviršiai ( durų rankenos, elektros jungikliai ir kt.) dezinfekuojami 2 kartus per
dieną pagal numatytą grafiką.
10. Kabinetuose dezinfekuojami suolai, kėdės pasikeitus mokinių grupėms.
11. Po kiekvienos pamokos dezinfekuojamos mokinių persirengimo rūbinės.
12. Klasės ir kabinetai valomi ir dezinfekuojami pagal patvirtintą grafiką.
13. Dezinfekavimo skysčiai rankoms pateikti prie išėjimų, įėjimų į gimnaziją kiekvienoje klasėje,
kabinete.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS GIMNAZIJOJE
14. Į gimnaziją mokiniai atvyksta ir išvyksta per keturis įėjimus:
14.1. I klasių mokiniai ateina į gimnaziją per I aukšto vestibiulį iš kiemo pusės ir eina į rytinę
gimnazijos dalį. Rytinė laiptinė I aukšte užrakinta;
14.2. II klasių mokiniai ateina į gimnaziją per rytinį šoninį įėjimą. Rytinė laiptinė III aukšte
užrakinta;
14.3. III klasių mokiniai ateina į gimnaziją per centrinį įėjimą ir centriniais laiptais eina į
kabinetus;
14.4. IV klasių mokiniai ateina į gimnaziją per centrinį įėjimą ir centriniais laiptais eina į
kabinetus.
15. I klasių mokiniams pamokos vyksta I aukšto rytinėje pusėje šiose klasėse:
I a – 114 kab.
I b – 115 kab.
I c – 116 kab.
I d – 118 kab.
I e – 119 kab.
16. II- klasių mokiniams pamokos vyks II aukšto rytinėje pusėje šiose klasėse:
II a – 221 kab.
II b – 224 kab.
II c – 217 kab.
II d – 223 kab.
II e – 222 kab.
17. I – II klasių mokiniams ribojamas judėjimas po mokyklą:
17.1. muzikos, fizikos, biologijos ir chemijos pamokos vedamos mokinių klasėse (išskyrus
laboratorinius darbus);
17.2. fizikos, chemijos mokytojai, organizuodami laboratorinius darbus kabinetuose, ateina į
mokinių klasę po pirmojo skambučio ir saugiai vedasi mokinius į kabinetą;
17.3. IT ir technologijų pamokos vyksta kabinetuose. Mokytojai ateina į mokinių klasę po
pirmojo skambučio ir saugiai vedasi mokinius į kabinetą;
17.4. užsienio kalbos pamokų metu vienas mokytojas veda pamoką mokinių klasėje, kitas kabinete pagal patvirtintą kabinetų užimtumą;
17.5. tikybos pamokos vedamos 117 kabinete - I klasėms, 226 kabinete - II klasėms; I – II
klasėms etikos pamokos vedamos mokinių klasėse;
17.6. fizinio lavinimo mokytojai po pirmo skambučio I ir II klasių mokinius palydi į
persirengimo rūbines. Mokiniai persirengia dezinfekuotose rūbinėse, eina į sporto salę, lauko aikštyną,
treniruoklių ir šokių sales. Pamoka baigiama 7 min. anksčiau, mokiniai persirengia ir prieš skambutį į
pertrauką palieka rūbines. Pertraukų metu rūbinės valomos;
17.7. I – II klasėse dirbantys mokytojai surenka informaciją iš mokinių apie pageidaujamos
literatūros poreikį ir pateikia bibliotekos darbuotojams. Bibliotekos darbuotojai surenka pageidaujamą
literatūrą ir pateikia užsakiusiam mokytojui, kuris perduoda mokiniams.
18. III – IV klasių mokiniams pamokos organizuojamos dalykų kabinetuose II aukšto pietinėje,
vakarinėje dalyje ir III aukšte.
19. Mokinių spintelės išdėstytos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tos klasės
mokiniams.
20. Tvarkaraštis sudaromas taip, kad mokytojai dalį pamokų vestų po dvi pamokas iš eilės.
21. Dalykų mokytojai III – IV klasių mokiniams, klasių vadovai I –II klasių mokiniams sudaro
sėdėjimo planus. Mokiniai negali keisti sėdėjimo vietos.
22. Mokiniai ugdymo proceso metu gali turėti tiesioginį kontaktą tik su klasėje (sraute)
dirbančiais mokytojais, klasės vadovu, pagalbos specialistais, administracija, budėtoja.

V SKYRIUS
MAITINIMAS
23. Mokiniams ir mokytojams pavalgyti organizuojama viena 40 min. ilgoji pertrauka po 3
pamokų.
24. Valgykloje ilgosios pertraukos metu organizuojamas 20 min. maitinimas I arba II klasių
mokininiams, per kitas 20 min. - III arba IV klasių mokiniams.
25. Mokiniams per ilgąsias pertraukas, laisvų pamokų metu leidžiama išeiti pietauti į namus,
valgyti valgykloje.
VI SKYRIUS
SVEIKATOS STEBĖJIMAS
26. Švietimo pagalbos specialistai teikia pagalbą individuliai 302 kab., 220 kab., 310 kab.,
grupėms – tik tos pačios klasės mokiniams ir jų klasės kabinetuose.
27. Neformaliojo švietimo užsiėmimai organizuojami nuotoliniu būdu. Konsultacijos
organizuojamos tik tos pačios klasės (srauto) mokiniams.
28. Gimnazijoje stebima mokinių, mokytojų, darbuotojų, atvykstančių tėvų sveikatos būklė.
29. Atvykusieji turi galimybę pasimatuoti(s) kūno temperatūrą pas budėtoją, sveikatos priežiūros
specialistę, socialinę pedagogę.
30. Į gimnaziją draudžiama atvykti mokiniams, pedagogams, tėvams, darbuotojams, kuriems
pasireiškia karščiavimas ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, užkrečiamų ligų požymių
(sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
31. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų, užkrečiamų ligų (sloga, kosulys, pasunkėjęs) požymiai, izoliuojamas 201 b
kabinete, informuojami jo tėvai ir konsultuojamasi su Karštąja koronaviruso linija dėl tolimesnių
veiksmų.
32. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo
takų ligų, užkrečiamų ligų (sloga, kosulys, pasunkėjęs) požymiai, nedelsiant palieka gimnaziją ir
konsultuojasi su Karštąja linija tel. 1808 arba susiekia su savo šeimos gydytoju.
33. Tėvai turi pranešti klasės vadovui apie mokinių privalomą izoliaciją, klasės vadovas
informuoja direktorių. Mokiniams privalomos izoliacijos laikotarpiu skiriamos visų dalykų užduotys
savarankiškam nuotoliniam mokymuisi.
34. Darbuotojai privalo pranešti gimnazijos direktoriui apie privalomą izoliaciją. Draudžiama
atvykti į gimnaziją asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
35. Jei gimnazijos direktorius gavo informaciją, kad darbuotojui ar mokiniui nustatytas COVID19 liga, jis privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie sveikatos apsaugos
ministerijos, bendradarbiaujant su NVSC nustatyti sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikyti 14 dienų
izoliaciją.

VII SKYRIUS
PATEKIMAS Į GIMNAZIJĄ
36. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali atvykti į gimnaziją tik individualiai.
37. Tėvų susirinkimai karantino metu neorganizuojami.
38. Tėvai (rūpintojai, globėjai) atvykę į gimnaziją individuliai, registruojasi pas budėtoją ir laukia
nustatytoje vietoje I aukšto vestibiulyje. Budėtojas iškviečia asmenį pas kurį atvyko tėvai (globėjai,
rūpintojai). Su tėvais bendraujama nurodytoje patalpoje Nr.101 a.
39. Karantino metu neformaliojo švietimo užsiėmimai neorganizuojami.

VIII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
41. Gimnazijos darbuotojai, mokiniai, jų tėvai, lankytojai atsako už šių taisyklių laikymąsi
įstatymų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
42. Ši tvarka skelbiama gimnazijos elektroninėje svetainėje.
________________________________________

