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AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS MOKINIŲ JUDĖJIMO 

KRYPČIŲ IR SRAUTŲ VALDYMO APRAŠAS  
 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMUI 
 

 

 1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo 

programoms įgyvendinti mokykla skiria pamokų, kiek numatyta mokyklos ugdymo plane. 

 2. Dvi pertraukos po 25 minutes skiriamos pietums pavalgyti. 

 3. Maitinimo metu srautams valdyti sudaromas maitinimo grafikas patvirtintas mokyklos 

direktoriaus įsakymu.  

 4.  Atsižvelgiant į dalyko turinį, oro sąlygas pamokos organizuojamos lauke, mokyklos aplinkoje. 

 5. Technologijų pamokos vyksta technologijų kabinetuose. Pamokose laikomasi 1-2 m. atstumo. 

Po kiekvieno mokinių srauto pamokų dezinfekuojami paviršiai, mokymo priemonės, po kiekvienos 

pamokos patalpos vėdinamos.  

 6. Pamokų metu mokiniai naudoja jiems priskirtas vardines planšetes. 

 7. Pamokose laikomasi 1-2 m. atstumo, naudojamos mokymo priemonės dezinfekuojamos. 

Pamokų metu du kartus kabinetuose dezinfekuojami stalų paviršiai, durų rankenos. Stalų paviršius 

dezinfekuoja mokytojo padėjėjos, durų rankenas – valytojos. 

8. Nustačius COVID-19 mokiniui, darbuotojui atveju, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-

19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga ir asmenų turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, 

kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių 

patvirtinimo“. 

9. Mokiniams suteikiama reikalinga būtina švietimo ir mokymosi pagalba. 

10. Ugdymo procesas/konsultacijos organizuojamos, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir 

Sveikatos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, 

ribojami kontaktai su kitais mokyklos bendruomenės nariais, laikomasi rekomenduojamo saugaus 

atstumo. 

11. Mokymosi/konsultacijų vieta: logopedo pagalba teikiama specializuotame logopedo kabinete,  

socialinė pedagoginė pagalba – socialinio pedagogo kabinete. 

12. Mokiniai į individualius užsiėmimus/konsultacijas atsivedami/lankysis pagal mokyklos 

parengtas mokinių judėjimo kryptis mokyklos patalpose. Prasilenkiant su kitais bendruomenės nariais, 

stengiamasi išlaikyti nurodyto 1-2 m. saugaus atstumo. 

13. Ugdymas/konsultacijos teikiamos individualiai ar grupelėmis. Vienu metu dirbama tik su to 

paties srauto mokiniais, specialistai dėvi apsaugines priemones (kaukę/skydelį). Po kiekvienos 



 
2 

 

konsultacijos ar užsiėmimo patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos 

priemonės.  

II SKYRIUS 

MOKYMOSI APLINKOS 

 

14. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams užsiėmimai vyksta jiems 

priskirtoje patalpoje. Užsiėmimus veda specialiųjų poreikių mokinių mokytojai ir mokytojo padėjėjos.  

15. Specialiųjų klasių mokiniams pamokas dalykų mokytojai veda jiems priskirtame kabinete,  

išskyrus Technologijų pamokas. Jos vyksta technologijų kabinete. Fizinio ugdymo pamokos vyksta lauke 

arba sporto salėje. 

16. Lavinamųjų klasių mokiniams pamokos vyksta jiems priskirtame kabinete. Pamokas veda 

klasės mokytojas, išskyrus muzikos pamoką ateina vesti muzikos mokytojas.  

17. Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams pamokos vyksta jiems priskirtame kabinete. 

Pamokas veda klasės mokytojas, išskyrus muzikos pamoką ateina vesti muzikos mokytojas. 

Technologijų pamokos vyksta technologijų kabinete. 

 

III SKYRIUIS 

SAUGUMO UŽTIKRINIMAS MOKYKLOS BENDRABUTYJE IR PAILGINTOS 

DIENOS GRUPĖJE 

 

18. Į II aukšte esančias bendrabučio patalpas įeinama pro pagrindines duris, i III aukšte esančias 

pailgintos dienos grupės patalpas įeinama pro pastato šoninį įėjimą. 

19. Darbuotojai naudoja apsaugos priemones, dezinfekuoja rankas.  

20. Tėvai, globėjai vaikų lankyti negali, tik esant būtinybei dėvint apsaugines priemones ir 

dezinfekuojant rankas. 

21. Patalpos vėdinamos kas 2 valandas, patalpų inventorius dezinfekuojamas juo pasinaudojus. 

22. Ugdymo priemonės plaunamos, dezinfekuojamos jas panaudojus. 

23. Darbuotojai nesiburiuoja. Darbo, veiklos klausimus aptaria laikydamiesi atstumo. 

Darbuotojai tikrinasi dėl COVID-19. 

24. Darbuotojas pasitinka mokinį, jaunuolį ir parsiveda į jam priskirtą patalpą.  

25. Darbuotojai mokinius ir jaunuolius palydi į nurodytą vietą pagal veiklų, užimtumo tvarkaraštį. 

26. Mokyklos bendrabučio ir pailgintos dienos grupės patalpose gali būti tik tie mokiniai, 

jaunuoliai, kuriems yra priskirtas tas kambarys. 

27. Bendrabučio poilsio kambaryje gali būti ne daugiau kaip 5 paslaugos gavėjai. 

28. Pasivaikščioti į lauką vienas darbuotojas gali išvesti ne daugiau kaip 8 mokinius.  

29. Paslaugos gavėjai turi pažymėtas spalvomis sėdėjimo vietas: poilsio kambariuose, hole. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE, MOKYKLOS BENDRABUTYJE 

 

30. Pro pagrindines mokyklos duris į pamokas ateina ir išeina: 
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30.1. 1-2-3 jungtinės specialiosios, 4 specialiosios, 5-6-7 jungtinės lavinamosios klasių mokiniai, 

kuriems reikalingas liftas, socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai. 

31. Pro mokyklos šonines duris į pamokas ateina ir išeina: 

31.1. 5-6 jungtinės specialiosios, 8-9-10 jungtinės lavinamosios, 9-10 jungtinės specialiosios 

klasių mokiniai, 7-8 specialiosios klasės mokiniai. 

32. Užsiėmimai ir veiklos lauko erdvėse vyksta pagal sudarytą „Lauko erdvių užimtumo 

tvarkaraštį“, patvirtintą mokyklos direktoriaus. 

33. Kai mokinius atveža tėvai, globėjai mokiniai įeina į mokyklą pro paskirtą įėjimą, juos 

pasitinka darbuotojai. 

34. Į mokyklą iki pamokų atvykę mokiniai eina į jiems paskirtas klases. 

35. Iš mokyklos mokiniai išeina ir grįžta pro jiems priskirtą įėjimą.  

36. Į valgyklą mokiniai įeina ir išeina pro jiems paskirtą įėjimą, užrašytą ant durų. 

37. Priešpiečius iš valgyklos mokytojo, auklėtojo padėjėjai parneša į klases. 

38. Į valgyklą pietauti kiekviena klasė eina jiems paskirtu laiku, kuris numatytas maitinimo 

grafike, patvirtintame mokyklos direktoriaus įsakymu. 

39. Einant į valgyklą būtina nusiplauti rankas. 

40. Maisto iš valgyklos išsinešti negalima. 

41. Į valgyklą mokiniai ateina ir išeina lydimi darbuotojo. 

42. Pedagogai, mokytojo, auklėtojo padėjėjai pietauja kartu su savo klasės mokiniais, kiti 

mokyklos darbuotojai  - prie atskiro stalo. 

43. Po kiekvienų pietų patalpos vėdinamos, stalai, kėdės, durų rankenos – dezinfekuojamos. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ VEŽIOJIMO SAUGUMO UŽTIKRINIMAS  

 

  44. Dezinfekuoti rankas įlipant ir išlipant iš autobuso.  

  45. Dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba 

kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma. 

  46. Autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami, 

išvėdinami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamą mokinių grupę.  

  47. Po paskutinio reiso atliekama pilna autobuso dezinfekcija.  

 

________________  

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2021 m. rugpjūčio  30 d.,  

posėdžio protokoliniu nutarimu 

protokolo Nr. T-4 


