PATVIRTINTA
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus
pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui,
laikinai atliekančio direktoriaus pareigines funkcijas
2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-77
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO RIMANTO STANKEVIČIAUS
PROGIMNAZIJOJE NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ugdymo proceso organizavimo Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje nuo 2020 m.
rugsėjo 1 d. tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja ugdymo organizavimo progimnazijoje
tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos norminiais teisės aktais bei rekomendacijomis.
3. Aprašas skelbiamas mokyklos bendruomenės nariams (mokytojams, mokiniams, jų
tėvams (globėjams, rūpintojams) interneto svetainėje www.stankeviciaus.lt.
II SKYRIUS
MOKINIŲ, PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS
4. Progimnazijos darbuotojai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones). Kaukių gali nedėvėti negalią turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių
dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiuo atveju gali būti
pasirenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės). Darbuotojai apsaugos priemones (kaukes ar,
jei reikia, pirštines ir pan.) gali gauti pas progimnazijos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams.
Dėvėtas kaukes, kitas apsaugos priemones galima išmesti tik įdėtas į polietileno maišelį (kreiptis dėl
maišelio į budėtoją), jį užrišus, pirmame aukšte, į tam skirtą šiukšlių dėžę.
5. Pamokų metu mokiniai laikytis atstumo reikalavimo neprivalo. Jeigu mokytojas pamokos
metu neišlaiko 2 metrų atstumo iki mokinių – turi dėvėti kaukę. Reikalavimas mokiniams dėvėti
kaukes nėra taikomas, tačiau mokinys gali dėvėti asmeninę kaukę savo nuožiūra (už kaukės
turėjimą yra atsakingi tėvai (globėjai, rūpintojai)).
6. Progimnazijoje sudaromos sąlygos pasimatuoti kūno temperatūrą 112 kabinete
(visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinetas) bekontakčiu termometru.
7. Pašalinių asmenų patekimas į progimnaziją, išskyrus atvejus, kai jie teikia būtinas
ugdymo proceso organizavimui paslaugas, yra draudžiamas. Išimtinais atvejais galima lankytis tik
pirmojo aukšto fojė, prieš tai suderinus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui (suaugusieji privalo
laikytis tų pačių saugumo reikalavimų, kaip ir visi kiti asmenys).
8. Į ugdymo įstaigos vidų gali patekti darbuotojai, paslaugas mokyklai teikiantys kiti
darbuotojai, mokiniai ir iš anksto užsiregistravę telefonu 861099615 (raštinė), elektroniniu paštu
stankeviciaus@gmail.com bei gavę patvirtinimą apie savo priėmimą asmenys. Svečius / lankytojus
mokykloje prie budėtojo posto pasitinka pats juos pakvietęs ar pasitikti paskirtas asmuo, kuris po
susitikimo juos ir išlydi.
9. Jeigu progimnazijoje teikiamos trečiųjų šalių paslaugos (neformaliojo švietimo
užsiėmimai ir pan.) už šiose veiklose dalyvaujančių asmenų saugumą atsakingas paslaugos
teikėjas.
10. Progimnazijoje draudžiama lankytis tiek asmenims, kuriems privaloma izoliacija, tiek
kartu su jais gyvenantiems asmenims per visą jų izoliavimosi laikotarpį.

11. Draudžiama į progimnaziją atvykti asmenims, kuriems yra pasireiškęs karščiavimas
(37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų bei kitų užkrečiamųjų ligų požymių
(pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
12. Progimnazijoje prie įėjimų iš Vasario 16-osios gatvės pagrindinių durų yra pateikiama
informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei darbuotojams:
12.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą
ir kt.); apie reikalavimą dėvėti kaukes;
12.2. apie draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas
(37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų
požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
13. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir / ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas Visuomenės sveikatos priežiūros
kabinete, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai).
14. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų ir / ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti progimnazijos patalpas, informuoti
progimnazijos direktorių ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.
15. Progimnazijos darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami
informuoti klasės auklėtoją ir progimnazijos direktorių apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų,
rūpintojų) nustatytą COVID-19 ligą. Gavęs šią informaciją direktorius ar jį pavaduojantis asmuo
privalo apie tai nedelsdamas informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį su užsikrėtusiuoju
turėjusius asmenis ir taikant 14 dienų izoliaciją, taip pat priimti sprendimą dėl klasių / grupių /
srautų nuotolinio mokymo(si).
16. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese
dalyvauja nuotoliniu būdu (jei yra tokia galimybė).
17. Viršutinius drabužius mokiniai laiko savo asmeninėse spintelėse. Draudžiama palikti
sporto aprangą: fizinio ugdymo pamokos dieną klasėje ji gali būti laikoma, tačiau pasibaigus
pamokoms, mokinys privalo ją išsinešti.
III SKYRIUS
MOKINIŲ ĮĖJIMAS Į PROGIMNAZIJĄ IR IŠĖJIMAS IŠ PROGIMNAZIJOS
18. Mokiniai į progimnaziją/ iš progimnazijos patenka per 4 įėjimus nuo Vasario 16-osios g.
pusės.
19. 1-4 klasių mokiniai į progimnaziją įeina/iš progimnazijos išeina:
19.1. pro pagrindines duris, esančias kairėje pusėje – 1a, 1b, 1c, 2a klasių mokiniai.
Kabinetai, kuriuose vyksta pamokos: 1a kl. – 107 kab., 1b kl. – 101 kab., 1c kl. - 102 kab., 2a kl.108 kab.
19.2. pro pagrindines duris, esančias dešinėje pusėje – 2b, 2c klasių mokiniai. Kabinetai,
kuriuose vyksta pamokos: 2b kl. – 111 kab., 2c kl. – 114 kab.
19.3. pro pagrindines duris, esančias kairėje pusėje – 3a, 3b, 3c klasių mokiniai. Kabinetai,
kuriuose vyksta pamokos: 3a kl. – 201 kab., 3b kl. – 206 kab., 3c kl. - 207 kab.
19.4. pro pagrindines duris, esančias dešinėje pusėje – 4a, 4b, 4c klasių mokiniai. Kabinetai,
kuriuose vyksta pamokos: 4a kl. – 208 kab., 4b kl. – 209 kab., 4c kl. –210 kab.
20. 5-8 klasių mokiniai į progimnaziją įeina/iš progimnazijos išeina:
20.1. pro duris, esančias progimnazijos kairėje pusėje prie iškilmių salės – 5a, 5b, 5c, 5d
klasių mokiniai. Kabinetai, kuriuose vyksta pamokos: 5a kl. – 308 kab., 5b kl. – 306 kab., 5c kl. 307 kab., 5d kl.- 305 kab.
20.2. pro duris, esančias dešinėje pusėje prie sporto salės – 6a, 6b, 6c klasių mokiniai.
Kabinetai, kuriuose vyksta pamokos: 6a kl. – 309 kab., 6b kl. – 310 kab., 6c kl. – 312 kab.
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20.3. pro duris, esančias progimnazijos kairėje pusėje prie iškilmių salės – 7a, 7b, 7c klasių
mokiniai. Kabinetai, kuriuose vyksta pamokos: 7a kl. – 402 kab., 7b kl. – 404 kab., 7c kl. - 405 kab.
20.4. pro duris, esančias dešinėje pusėje prie sporto salės – 8a, 8b, 8c klasių mokiniai.
Kabinetai, kuriuose vyksta pamokos: 8a kl. – 408 kab., 8b kl. – 411 kab., 8c kl. – 413 kab.
IV SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
21. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo.
Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro
atstumas.
22. Mokinius apsaugos priemonėmis (kaukėmis ir pan.) aprūpina jų tėvai (globėjai ar
rūpintojai).
23. Patalpos, kuriose vyksta mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, yra išvėdinamos
prieš atvykstant mokiniams sutartoje vietoje (pasirūpina valytojos) bei laikytis visų saugumo
reikalavimų.
24. Valytojos užtikrina, kad dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų
paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) būtų valomi paviršiams valyti
skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
25. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir
pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.
26. Ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis yra ribojamas. Jei mokymo priemone,
inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti valomos ir dezinfekuojamos po
kiekvieno panaudojimo.
27. Progimnazijoje yra sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvų įrengti skysto muilo dalytuvai, padėta
vienkartinių popierinių rankšluosčių). Rekomenduojama mokiniams naudoti asmenines vandens
gertuves, kurias galima papildyti valgykloje (kada bus pietaujama).
28. Įeinant į mokyklą yra sudarytos galimybės visų asmenų rankų dezinfekcijai (gerai
matomoje vietoje prie įėjimo į progimnaziją, prie tualetų pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos
priemonės).
29. Progimnazijoje paviešintos rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos.
30. Ugdymas progimnazijoje organizuojamas klasėse, kai kiekviena klasė turi savo pastovų
kabinetą. Mokiniai nustatytu maršrutu juda tik į informacinių technologijų, fizinio ugdymo,
užsienio kalbos ir technologijų (konstrukcinės medžiagos) pamokas kartu su to dalyko mokytoju.
31. Prašome tėvų mokinius į mokyklą atvesti ne anksčiau nei 7.30 val.
32. Prieš pamokas 5-8 klasių kabinetus, kad mokiniams nereikėtų būti koridoriuose, atrakina
pirmą pamoką toje klasėje turintis mokytojas ne vėliau kaip 7.45 val. (raktas paliekamas ant
mokytojo stalo). 1-4 klasių kabinetus atrakina tų klasių mokytojai. Kabinetai vėdinami. Po
paskutinės pamokos, mokytojas išlydi visus mokinius iš klasės ir užrakina kabinetą. Raktą atiduoda
budėtojui. Po pamokų, užsiėmimų draudžiama palikti mokinius kabinetuose.
33. Mokytojai laikosi nustatyto pamokų laiko, kuris nurodytas Marijampolės Rimanto
Stankevičiaus progimnazijos 2020-2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios
dalies programų ugdymo plane https://www.stankeviciaus.lt/index.php/veikla/ugdymas/ugdymoplanai
34. Jei dalis mokinių turi eiti link kito dalykinio kabineto, jie tai daro sulaukę skambučio ir
eina eile kartu, vengdami susidūrimo su kitais mokiniais. Šiuos mokinius pasiima iš klasės mokantis
mokytojas, o pasibaigus pamokai, juos palydi atgal į klasę laikantis saugumo bei vengiant
susidūrimo su kitų klasių mokiniais.
35. Mokytojams, pailgintos dienos grupės auklėtojams siūloma kuo daugiau pamokų ir
veiklų organizuoti lauke.
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36. Veiklų organizavimui progimnazijos lauko teritorija yra dalijama zonomis, pažymėtomis
lentelėmis
37. Progimnazijoje skirstant klases siekta užtikrinti, kad gretutinėse patalpose mokytųsi
bendraamžiai ir būtų kiek įmanoma labiau išvengta skirtingo amžiaus mokinių kontakto.
38. Progimnazijoje mokinių srautų judėjimas nukreipiamas taip, kad būtų išvengta
susidūrimo su kitais srautais. To paties aukšto mokiniai naudojasi artimiausiais tualetais. Mokytojai
naudojasi darbuotojų tualetu antrame aukšte.
39. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu
dirbama tik su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais. Pagalbos specialistas, po kiekvienos
konsultacijos, privalo išvėdinti patalpą ir nuvalyti dažnai liečiamus paviršius bei naudotas
priemones. Dalis konsultacijų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu.
40. Pasibaigus pamokoms mokiniai gali dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo
užsiėmimuose, pailgintos dienos grupėje (1-4 klasių mokiniai).
41. Pasibaigus ugdymui, visi mokiniai privalo vykti į namus ir / ar į kitas ugdymo įstaigas.
Draudžiama progimnazijoje būti koridoriuose (vaikai turi būti skaitykloje, kieme).
42. Skaitykloje mokiniai būna laikydamiesi saugumo reikalavimų, o jei saugus atstumas
neišlaikomas, privaloma dėvėti kaukes. Skaitantys knygas, ruošiantys namų darbus skaitykloje
mokiniai privalo užsiregistruoti.
V SKYRIUS
MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
43. Progimnazijoje reguliuojamas pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laikas, siekiant
sumažinti mokinių skaičių valgykloje, maksimaliai naudojamas klasės / grupės / srauto izoliacijos
principo taikymas, kaimyninių klasių, besinaudojančių ta pačia koridoriaus erdve, maitinimo vienu
metu galimybės pagal iš anksto parengtą ir progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintą mokinių
maitinimo progimnazijos valgykloje grafiką.
44. 1-4 klasių mokiniai valgo pamokų metu (pavalgius tęsiama pamoka pertraukos metu), o
5-8 klasių mokiniai ilgųjų pertraukų metu.
45. Mokiniai gali valgyti klasėse iš namų atsineštą maistą.
46. Valgykloje sudaromos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, pvz., galimybė paimti
įrankius neliečiant kitų įrankių;
47. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, nėra
organizuojamas.
48. Progimnazijos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų
higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvų patiekiama skysto muilo,
priemonės rankoms nusišluostyti / nusausinti.
49. Valgyklos patalpose pateikiama informacija mokiniams, darbuotojams apie asmens
higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).
50. Draudžiama valgykloje būti su lauko drabužiais, taip pat joje ilsėtis ar mokytis.
51. Valgykloje griežtai draudžiamas pašalinių asmenų maitinimas.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
52. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai.
53. Aprašo įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo progimnazijos direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, visuomenės sveikatos priežiūros
specialistas.
________________
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