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UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS SIMONO 

DAUKANTO GIMNAZIJOJE 2020-2021 M. M. APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų uţtikrinimo Vilniaus Simono Daukanto Gimnazijoje 

(toliau - Gimnazija) 2020-2021 m. m. aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja būtinąsias ugdymo 

sąlygas Gimnazijoje 2020-2021 m. m. 

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 

m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. 

įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų 

sąlygų uţtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis bei 

gimnazijos tarybos nutarimais. 

 3. Uţ šio aprašo paskelbimą atsako: 

 3.1. Gimnazijos administracija – Gimnazijos interneto svetainėje ir mokytojams bei kitiems 

darbuotojams informuojant juos per susirinkimus, išsiunčiant informaciją elektroniniu paštu; 

 3.2. klasių auklėtojai - mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

 

 4. Apsaugos priemonės: 

 4.1. mokiniai ir Gimnazijos darbuotojai (mokytojai, kiti specialistai, aplinkos darbuotojai ir 

kt. darbuotojai) uţdarose Gimnazijos erdvėse (klasėse, kabinetuose, koridoriuose ir kt.) privalo 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius), kai neišlaikomas 

2 metrų atstumas tarp asmenų; 

 4.2. šių priemonių leidţiama nedėvėti asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną 

dengiančių priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, šiems 

asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį; 

 4.3. apie mokinius, negalinčius dėvėti apsaugos priemonių, tėvai informuoja klasės auklėtoją 

iki 2020 m. rugsėjo 1 d.; 
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          4.4. fizinio ugdymo ir šokio pamokų metu kaukės nedėvimos, tarp mokinių išlaikomas 2 

metrų atstumas; 

 4.5. nosį ir burną dengiančias priemones mokiniams parūpina jų tėvai ir uţtikrina reikiamo jų 

kiekio turėjimą Gimnazijoje; 

 4.6. mokytojus ir darbuotojus nosį ir burną dengiančiomis priemonėmis aprūpina Vilniaus 

miesto savivaldybė ir Gimnazijos administracija. 

 5. Mokinių ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas ir vertinimas: 

 5.1. į Gimnaziją draudţiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3
o
C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų uţkrečiamųjų ligų poţymių (pvz., 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, sloga ir pan.), kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais 

gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu; 

 5.2. mokinių tėvai kiekvieną rytą turi stebėti vaikų sveikatos būklę, matuoti temperatūrą ir 

uţtikrinti, kad į tiesiogines pamokas atvyktų tik sveiki mokiniai; 

 5.3. Gimnazijoje sudaromos sąlygos mokiniams ir darbuotojams bei tretiesiems asmenims, 

kurie teikia paslaugas Gimnazijoje, matuotis kūno temperatūrą bekontakčiu termometru: 

termometrai įrengiami Gimnazijos koridoriuose, jais aprūpintas visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistas. 

 6. Bendravimas su tėvais (globėjais, rūpintojais): 

 6.1. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į Gimnaziją neįleidţiami, su jais bendraujama 

nuotoliniu būdu; 

 6.2. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į Gimnazijos patalpas gali būti įleidţiami tik 

išskirtiniais atvejais, iš anksto suderinę savo atėjimo laiką su Gimnazijos direktoriumi ar 

pavaduotojais ugdymui; atvykę privalo uţsiregistruoti pas Gimnazijos budėtoją ir dėvėti apsaugos 

priemones. 

 7. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų uţkrečiamųjų ligų poţymiai (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.  

 8. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia  karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų uţkrečiamųjų ligų poţymiai (pvz., 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.  

 9. Gimnazijos darbuotojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti 

Gimnazijos administraciją apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) bei kitų kartu 

gyvenančių asmenų nustatytą COVID-19 ligą. Gavus šią informaciją Gimnazija privalo apie tai 

nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
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(toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 

dienų izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl klasių / grupių / srautų nuotolinio mokymosi.  

 10. Vykstant tiesioginėms pamokoms, izoliuotieji mokiniai seka informaciją elektroniniame 

dienyne, bendrauja ugdymosi klausimais su klasės draugais. 

 11. Atsiţvelgiant į sveikatos būklę, asmenys (mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai), kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja nuotoliniu būdu.  

 12. Mokiniai neturi turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su mokiniais.  

 

III SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 13. Ugdymas Gimnazijoje organizuojamas mišriu būdu – dalis mokinių mokosi tiesiogiai 

Gimnazijoje, kiti – nuotoliniu būdu namuose: 

 13.1. mokymosi būdų grafikas 2020 m. rugsėjo - spalio mėn.  

Klasės 
Rugsėjo 

2-8 d. 

Rugsėjo 

9-15 d. 

Rugsėjo 

16 d. 

Rugsėjo 

17 d. 

Rugsėjo 

18 d. 

Rugsėjo 

21-25 d. 

Rugsėjo 

28-spalio 

2 d. 

Spalio 

5-9 d. 

Spalio 

12-16 d. 

Spalio 

19-23 d. 

Spalio 

26-30 d. 

Mokymosi būdas 

I tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis 
Netradici-

nio 

ugdymo - 

Muziejų 

diena 

tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis tiesioginis 
Rudens 

atostogos 

II nuotolinis tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis Rudens 

atostogos 

III tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis tiesioginis Rudens 

atostogos 

IV nuotolinis tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis tiesioginis nuotolinis Rudens 

atostogos 

 

 13.2. kitų mėnesių mokymosi būdų grafikai skelbiami vėliau. 

 14. Mokymosi vieta, patalpos: 

 14.1. I/II klasių mokinių mokymas vyksta 3 aukšte, III/IV klasių mokinių – 1 aukšte (kabinetų 

sąrašas pridedamas, priedas Nr. 1); 

 14.2. specializuotuose dalykų kabinetuose vyksta tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, 

kurioms būtina laboratorinė įranga, po kiekvienos pamokos jie išvėdinami ir išvalomi, paviršiai ir 

priemonės dezinfekuojami; 

 14.3. į specializuotus kabinetus I/II klasių mokinius nusiveda mokytojai po skambučio į 

atitinkamą pamoką; 

 14.4. mokinių spintelės išdėstomos tame pačiame aukšte, kuriame vyksta pamokos tos klasės 

mokiniams, t.y. I/II – 3-čiame aukšte, III/IV – 1-me aukšte.  

 14.5. viršutinius rūbus III/IV klasių mokiniai palieka rūbinėje (0 aukšte) ar savo spintelėse, 

I/II klasių – 3 aukšto koridoriuje ant kabyklų ar savo spintelėse. 

 15. Patalpų vėdinimas, valymas: 
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 15.1. patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, išvėdinamos prieš atvykstant 

mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu; 

 15.2. daţnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdţių atramos, 

laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 

kartus per dieną; 

 15.3. specializuoti kabinetai, salės ir pan. po kiekvienos pamokos išvėdinamos ir išvalomos; 

 15.4. mokiniai privalo turėti ir naudotis tik savo mokymo priemonėmis, priemonėmis 

nesidalijama; jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos  

išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo; 

 15.5. Gimnazijoje sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai: 

praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie jų yra skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai; 

 15.6. mokinių ir darbuotojų rankų dezinfekcijai tik įėjus į Gimnaziją, koridoriuose, tualetuose 

pakabinamos rankų dezinfekavimo priemonės; 

 15.7. kitas aplinkos valymas Gimnazijoje atliekamas atsiţvelgiant į Sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

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

 16. Fizinio ugdymo ir kai kurios kitų dalykų pamokos organizuojamos lauke, jei leidţia oro 

sąlygos. 

 17. Gimnazijos vidinis kiemelis padalijamas į dvi zonas: I/II klasėms (prie bibliotekos) ir 

III/IV klasėms (prie IT kabinetų). 

 18. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, 

švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) organizuojami nuotoliniu būdu ar lauke. Klasės mokinių 

tėvų susirinkimus, individualius pokalbius galima organizuoti Gimnazijoje tik išimties atvejais.  

 19. Mokinių judėjimas: 

 19.1. stengiamasi maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus tiek 

pamokų, tiek pertraukų metu; 

 19.2. nustatomi skirtingi įėjimai/išėjimai į Gimnazijos  pastatą: I/II klasių mokiniams – iš J. 

Jasinskio g. pusės, prie sporto salės; III/IV klasių mokiniams – iš Geleţinio vilko g. pusės (centrinis 

įėjimas); 

 19.3. I/II klasių mokiniai naudojasi sanitariniais mazgais, esančiais 3 Gimnazijos aukšte, 

III/IV klasių – 1 aukšte; 

 19.4. mokinių judėjimo kryptys Gimnazijoje, pvz., link išėjimo, valgyklos, sanitarinio mazgo, 

specializuoto kabineto, paţymimos nuorodomis; 

 19.5. kiekvienai klasių grupei paskiriama spalva: I klasių – raudona, II klasių – mėlyna, III 

klasių – avietinė, IV klasių – juoda; mokiniams padovanojamos atitinkamos spalvos apyrankės, 

kurias būtina segėti tiesioginio ugdymo proceso metu; judėjimo rodyklės yra tos pačios spalvos. 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf
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 20. Koreguojamas tiesioginio ir nuotolinio ugdymo pamokų laikas, nustatant dvi 30 min. 

pietų pertraukas: po 3 pamokų – I/II klasių mokiniams, po 4 pamokų – III/IV klasių mokiniams 

(priedas Nr.2). 

 21. Ugdymo programoms įgyvendinti Gimnazija skiria tiek pamokų, kiek numatyta 

Gimnazijos ugdymo plane; 

 22. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama 

tik su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos 

išvėdinamos ir nuvalomi daţnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. Taip pat konsultacijos gali 

būti organizuojamos nuotoliniu būdu. 

 23. Neformalusis ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus III/IV klasių 

neformalųjį ugdymą, kuris skiriamas mokinio pasirinktų dalykų, esančių jo individualiame plane, 

mokymui. 

          24. Konsultacijos, siekiant išvengti mokinių srautų maišymosi, organizuojamos nuotoliniu 

būdu mokytojo su mokiniais sutartu laiku. 

          25. Gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos, kitų savivaldos institucijų posėdţiai, darbuotojų 

susirinkimai vykdomi nuotoliniu būdu. 

 

IV SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 26. Pietų pertraukos laikas: 

 26.1. I / II klasių mokiniams - 11.05 - 11.35 val. (po 3 pamokų); 

 26.2. III / IV klasių mokiniams - 12.20 - 12.50 val. (po 4 pamokų). 

 27. Gimnazijos valgykloje maistas atitinkamų klasių mokiniams parduodamas tik jiems 

nustatytų pietų pertraukų metu. Stovint eilėje dėvimos veido apsaugos priemonės. 

 28. Gimnazijos valgykloje maistas parduodamas vienkartiniuose induose išsinešti (dėl maţų 

valgyklos patalpų). 

 29. Maistas, atsineštas iš namų ar valgyklos, valgomas paskirtoje klasėje, laikantis higienos 

taisyklių. 

         30. Rekomenduojama uţkandţių atsinešti iš namų. 

 31. Gimnazijos valgykloje valgo mokytojai ir darbuotojai, laikantis saugių atstumų. 

 32. III/IV klasių mokiniams maistas Gimnazijos valgykloje gali būti parduodamas ir per 

„langus“ tarp pamokų. Jei yra laisvų sėdimų vietų, šių klasių mokiniai gali valgyti valgykloje. 

 33. Mokiniams ir darbuotojams rekomenduojama turėti savo geriamo vandens ar savo talpą 

geriamajam vandeniui (vandens galima pasipildyti gimnazijoje). 

 

______________________________ 
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   Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų  

  uţtikrinimo Vilniaus Simono Daukanto 

                  gimnazijoje 2020-2021 m. m. aprašo 

  Priedas Nr. 1 

 
KABINETŲ PASKIRSTYMAS 

2020-2021 m. m. 

1 aukštas 

 

 

 
 
 
 
 

Numeris Pavadinimas Darbuotojas, mokytojas/paskirtis 

100 Direktorė, raštinė 

Jolanta Knyvienė 

Graţina Dundulytė 

Kristina Jašinienė 

101 
Informacinių technologijų 

kabinetas 
I-IV kl. mokymui M. Jakavonis 

102 Kabinetas III b  /   IV a1 

103 Kabinetas III/IV kl. mokymui 

104 Budėtoja Lena Ţiliukienė 

105 Pavaduotojas ūkiui Rimantas Kynas 

106 
Visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistė 
 

107 Socialinė pedagogė Saulė Janušienė 

108 Kabinetas III d  /  IV a2 

109 Kabinetas III/IV kl. mokymui 

110 Psichologė  

 

Asta Januškevičienė 

111 Kabinetas III p   /   IV b 

112 Kabinetas III m   /  IV p 

113 Kabinetas III u1  /   IV u1 

114 Kabinetas III u2 /    IV u2 

115 Kabinetas III/IV kl. mokymui 

116 Valgykla  

117 Technologijų kabinetas  III/IV kl. mokymui 

118 Informacijos centras  

119 Biblioteka 
I. Michiriovienė  

Nuotolinio mokymo  vieta mokytojui 

120 
Informacinių technologijų 

kabinetas 
I-IV kl. mokymui D. Martūnas 
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2 aukštas 
 

 

 

Numeris Pavadinimas Darbuotojas, mokytojas/ Paskirtis 

200 Mokytojų kambarys  

201 Mokytojų drabuţinė  

202 Kabinetas Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

203 Kabinetas Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

204 Kabinetas Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

205 Fizikos kabinetas I-IV kl. mokymui 

205 A Fizikos paruošiamasis Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

206 Pavaduotoja ugdymui Ramunė Vosylienė 

207 Kabinetas Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

208 Pavaduotoja ugdymui Dana Kanclerienė 

209 Pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė 

210 Kabinetas Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

211 Kabinetas Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

212 Kabinetas Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

213 Kabinetas Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

214 Kabinetas Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

215 Sporto salė I-IV kl. mokymui 

216 
Persirengimo kambarys 

(merginoms) 
 

216 
Persirengimo kambarys 

(vaikinams) 
 

 

3 aukštas 
 

Numeris Pavadinimas Darbuotojas, mokytojas/ Paskirtis 

301 Kabinetas I a   / II a 

302 Kabinetas I b   / II b 

303 Kabinetas I d  /  II   c 

304 Kabinetas I m  / II  d 

305 Kabinetas I u1  / II m 

306 Kabinetas I u2  / II u 

307 Biologijos kabinetas I-IV kl. mokymui 

307 A Biologijos paruošiamasis Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

308 Aktų salė I-IV kl. mokymui 

309 Kabinetas I/II kl. mokymui 

310 Chemijos kabinetas I-IV kl. mokymui 

310 A Chemijos paruošiamasis Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 

311 Kabinetas Nuotolinio mokymo kabinetas mokytojui 
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Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų  

    uţtikrinimo Vilniaus Simono Daukanto  

    gimnazijoje 2020-2021 m. m. aprašo 

Priedas Nr. 2 
 

TIESIOGINIŲ IR NUOTOLINIŲ PAMOKŲ LAIKAS 

 2020 -2021 m. m. 

 
 

1. 8
30

 – 9
15

 val. 
 

10 min. pertrauka 
 

2. 9
25

 – 10
10

 val. 
 

10 min. pertrauka 
 

3. 10
20

 – 11
05

 val.
 

 

30 min. pertrauka 

Pietų pertrauka I/II kl. mokiniams 
 

4. 11
35

 – 12
20

 val. 
 

30 min. pertrauka 

Pietų pertrauka III/IV kl. mokiniams 
 

5. 12
50

 – 13
35

 val. 
 

10 min. pertrauka 
 

6. 13
45

 – 14
30

 val. 

10 min. pertrauka 
 

7. 14
40

 – 15
25

 val. 

5 min. pertrauka 

8. 15
30

 – 16
15

 val. 
 

Pastaba. Gimnazijos valgykloje maistas I/II klasių mokiniams parduodamas po 3 pamokų, 

             III/IV klasių mokiniams – po 4 pamokų.  
 


