
KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS NUO 2020-09-01 

 

 

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų” (2020-06-16)  ir Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo 

ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ (2020-08-17),  

Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje ugdymo procesą nuo rugsėjo 1 d. planuojama organizuoti tokiu būdu: 

1. Mokytojai į mokyklą turi atvykti 20 min. prieš pamoką. 

2. Mokiniai į mokyklą turi atvykti 10 min prieš prasidedant pamokai. 

3. Mokyklos patalpose mokiniai ir juos lydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.), dezinfekuoti rankas. 

4. Po pertraukos ar kitų veiklų, sugrįžę iš bendro naudojimo erdvių (tualeto, kiemo, koridoriaus) į savo 

klasę, privalo dezinfekuoti rankas; 

5. Tėvams žinotina, kad vaikams bus matuojama temperatūra, vykdoma jų sveikatos stebėsena, 

pasireiškus karščiavimo ar kt. Simptomams jie bus izoliuojami, ko atvyks tėvai. 

6. Visi bendruomenės nariai laikosi šių higienos taisyklių: 

5.1. pasireiškus COVID-19 simptomams (kosėjimas, temperatūra, skonio ir uoslės pojūčių  

praradimas) griežtai draudžiama vykti į mokyklą; 

5.2. esant bent menkiausiai rizikai - lieka namuose (jei pasireiškia peršalimo simptomai, buvo galimas 

kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu ar kt.); 

5.3. laikosi griežtesnių nei įprastai higienos užtikrinimo priemonių (rankų higienos, kosėjimo bei 

čiaudėjimo etiketo ir kt.); 

5.4. Tėvų (globėjų) prievolė nevesti į mokyklą karščiuojančių, kitus ligos simptomus turinčių vaikų. 

5.5. Informavus tėvus apie pastebėtus jų vaikų galimo susirgimo simptomus, vaikus paimti iš 

mokyklos per 30-60 min. 

7. Mokiniai, kurie nesilaiko tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką mokykloje (kaukių 

dėvėjimas, rankų dezinfekavimas, saugaus atstumo laikymasis, kito asmens daiktų nelietimas, buvimas 

tik savo klasėje ir t.t) iš karto vyksta į namus (pradinių klasių mokinius iš mokyklos pasiima tėvai). 

8. Ugdymo organizavimas remiasi tokiai principais: 

8.1. išlaikyti pastovias grupes;  

8.2. vengti kontaktų tarp grupių/klasių; 

8.3. siekti saugiai naudotis daiktais ir įranga; 

8.4. išlaikyti saugų atstumą su mokiniais ir kolegomis. 

9. Mokykloje įdiegtos priemonės ir jų tikslai: 

 

Priemonė Tikslas 

Pakoreguotas ugdymo planas. 1-3 klasių dailės pažinimo programa 
integruota į plastinės raiškos pamokas 

Sumažinamas mokinių judėjimas mokykloje. 

Mokiniai iš erdvinės raiškos, skulptūros, piešimo pamokų (105, 106, 110, 
111, 203 klasių) į dailės istorijos mokyklos laiptinę. užsiėmimus (313 ir 
315 auditorijos) arba atvirkščiai, patenka per vakarinę 

Sumažinamas fizinių kontaktų skaičius ir mokinių judėjimas 
mokykloje. 

Įrengta izoliavimosi patalpa mokiniams (108) kuriems pasireiškė karščia-
vimas, pastebėti ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar kitų užkrečiamųjų ligų 
požymiai. 

Sumažinama rizika plisti virusams, užtikrinama saugi ir sveika 
mokymosi erdvė. 

Apribotas bibliotekos darbas: mokiniai į biblioteką neįleidžiami,  mokyto-
jams reikalingos knygos išduodamos laikantis saugaus atstumo. Grąžintos 
knygos izoliuojamos ne mažiau kaip 24 val.  

Sumažinama rizika plisti virusams, užtikrinama saugi ir sveika 
mokymosi erdvė. 

Prieš pamokas ir po jų  ribojamas mokinių būriavimasis mokykloje: 
nejungiamas televizorius I aukšto fojė,  pašalinami sėdmaišiai iš koridorių. 

Sumažinamas fizinių kontaktų skaičius. 

Mokinius atlydėjusiems tėvams draudžiama eiti į mokyklos patalpas už 

fojė pažymėtos ribos. 

Sumažinamas fizinių kontaktų skaičius, užtikrinama saugesnė ir 

sveikesnė aplinka. 

 
Prašome būti budriems ir atsakingiems, saugoti savo ir aplinkinių sveikatą. 


