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MOKINIŲ UGDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKA 

KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOJE VASAROS METU 

 

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 14 d. 

sprendimu Nr.V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“  ir  2020 m. 

gegužės 29 d. sprendimo V- 1320 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ " 

pakeitimu,  Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla (toliau – Mokykla) taiko griežtesnes nei 

įprastai higienos užtikrinimo priemones visose patalpose, organizuoja mokinių atėjimą į mokyklą ir 

judėjimą joje. 

     Ši neformalaus vaikų švietimo organizavimo tvarka Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje 

galioja nuo 2020 m. birželio 2 d. 

1. Atsižvelgiant į tėvų apklausą ir lankymo poreikį, ugdymas mokyklos patalpose yra organizuojamas 

nuo  birželio 1d.  

2. Mokiniams teikiamas  nuotolinis arba mišrus ugdymas. 

3. Ateinantys mokiniai ir juos lydintys tėvai privalo: 

3.1. dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

3.2. mokiniai į Mokyklą turi atvykti 10 min. prieš pamoką; 

3.3. įėjus į Mokyklą visi privalo dezinfekuoti rankas (specialiomis rankų dezinfekcinėmis 

priemonėmis arba plauti jas vandeniu ir muilu); 

4. Mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas ( 37,3o C ir daugiau) ar kurie turi ūminių kvėpavimo 

takų ir/ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) į mokyklą 

neįleidžiami.  

5. Jei pamokų metu mokiniui pasireiškė karščiavimas, ar atsirado kvėpavimo takų ir/ar kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių, mokinys nedelsiant izoliuojamas ir konsultuojamasi Karštąja 

koronoviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

6. Griežtai draudžiama neštis į Mokyklą maistą ar kt. daiktus (išskyrus mokymuisi skirtas priemones, 

vandens gertuves, vienkartines servetėles ir pan. pobūdžio individualios higienos priemones). 

7. Tėvams  draudžiama eiti į Mokyklos patalpas už fojė pažymėtos ribos.  

8. Reikalavimai mokytojams ir kitiems darbuotojams: 

8.1. laikytis griežtesnių nei įprastai higienos užtikrinimo priemonių (rankų higienos, kosėjimo bei 

čiaudėjimo etiketo ir kt.); 



8.2. matuoti darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiams rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronoviruso linija 

tel.1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;  

8.3.  Mokykloje negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

9. Mokykla organizuodama veiklas užtikrina: 

9.1. prie įėjimo į mokyklos patalpas ir tualetų sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje 

vietoje pakabinta ar padėta specialios rankų ir paviršių dezinfekcinės priemonės); 

9.2 tualetai tinkamai įrengti ir aprūpinti, sudarytos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas 

šiltas ir šaltas  vanduo, skystas muilas, vienkartiniai rankšluosčiai); 

9.3. vaikų švietimo veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo, kad būtų išvengta 

skirtingų grupių mokinių kontakto tiek patalpose, tiek lauke ir jei to padaryti neįmanoma, riboti 

kontakto laiką; 

9.4. švietimo veiklas organizuoja taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais asmenimis; 

9.5. dažnai liečiami paviršiai Mokyklos patalpose (durų rankenos, laiptų turėklai ir kt.) 

dezinfekuojami dažniau nei įprasta - ne rečiau kaip du kartus per dieną; 

9. 6. patalpos, kuriose vyksta mokinių švietimo veikla išvėdinamos prieš prasidedant pamokai ir ne 

rečiau kaip du kartus per dieną; 

9.7.  jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos, po kiekvienos mokinių grupės jos 

išvėdinamos ir išvalomos; 

9.8. jei inventoriumi ar priemone naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jis nuvalomas ir 

dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo. 

10. Patalpų aplinką valyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: 

 

Objekto 

pavadinimas 
Plovimas Dezinfekavimas  Procedūrų dažnis 

Patalpos Išvėdinamos  Rekomenduojama 
Prieš kiekvieną 

pamoką 

Grindys  

Valomos iki mokinių atėjimo į 

mokyklą, šiltu vandeniu ir 

naudojamu neutraliu plovikliu 

Grindų plovimo ir 

dezinfekavimo 

priemonė 

Prieš pamokas, 

prireikus – ir 

dažniau  

Tualeto 

grindys, 

unitazai, kitas 

inventorius 

Plaunami su šiltu vandeniu ir 

įprastu naudojamu neutraliu 

plovikliu 

Virusus naikinanti 

dezinfekavimo 

priemonė  

2 kartus per 

dieną, prireikus – 

ir dažniau 



Stalai, kėdės  Valomi drėgna pašluoste 
Paviršių dezinfekcijos 

skysčiu 

Prieš kiekvieną 

pamoką 

Paviršiai 

(durys, 

rankenos, kiti 

paviršiai) 

Valomi drėgna pašluoste 
Paviršių dezinfekcijos 

skysčiu 
2 kartus per dieną 

Molbertai, 

tumbos, 

lentos ir kitas 

klasių 

inventorius 

Valomi drėgna pašluoste 
Paviršių dezinfekcijos 

skysčiu 

Po kiekvieno 

naudojimo 

 

Pastaba: kai kurie nurodyti punktai gali keistis, atsižvelgiant į realią kiekvienos dienos situaciją ir 

aplinkybes.  

 

 


