
KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KONTAKTINIU BŪDU  

NUO 2021 M. KOVO 22 DIENOS  

 

2021 m. kovo 18 d. Nr. V1-36  

Kaunas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr.157 

„Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino 

Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio  

17 d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 

N u r o d a u : 

1.  ugdymas pagal pradinio ugdymo programą progimnazijoje vykdomas kontaktiniu būdu, 

užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, 

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas; 

2. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu; 

3. švietimo pagalba (psichologo, logopedo, spec. pedagogo, mokytojo padėjėjo, socialinio 

pedagogo) teikiama kontaktiniu būdu mokykloje, vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės 

mokiniais, esant poreikiui ir nuotoliniu būdu. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

4. P a v e d u Kristinai Čepienei, pavaduotojai ūkio reikalams: 

4.1. parengti patalpų dezinfekcijos grafiką;  

4.2. pasirūpinti, kad visos klasės, san. mazgai, bendros erdvės būtų aprūpintos reikalingomis 

asmens higienos ir dezinfekcijos priemonėmis; 

4.3. pasirūpinti, kad budėtojai turėtų apsaugos priemonių (kaukių) mokytojams; 

4.4. pasirūpinti geriamo vandens atsargomis; 

5. prie įėjimo į mokyklą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems 

asmenims pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketą ir kt.),  apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes, draudimą į švietimo įstaigą 

atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., 

karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

P a v e d u: 

5.1. Sigutei Kasakaitienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, parengti budėjimo grafikus iki 

2021 m. kovo 19 d.  

5.2. Linai Kralikauskienei, socialinei pedagogei, parengti maitinimo grafiką iki 2021 m. kovo 19 d. 

5.3. Pauliui Giniūnui, Evaldui Kemzūrai, IT sistemų administratoriams, paruošti IT priemones 

klasėse.  

5.4. Jūratei Sapiegaitei, bibliotekininkei, informaciją apie ugdymą nuo 2021 m. kovo 22 d. talpinti 

mokyklos interneto svetainėje, skiltyje „Pradinukų tėvams“. 



5.5. Aldonai Migonienei, IT sistemų administratorei, parengti judėjimo krypčių žemėlapius, 

sumaketuoti ir atspausdinti informacinius skelbimus iki 2021 m. kovo 19 d. 

5.6. Rasai Tamašauskaitei, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkei, iki 2021 m.  

kovo 19 d. peržiūrėti pradinių klasių mokytojų tvarkaraštį dėl kūno kultūros pamokų. 

5.7. Pradinių klasių mokytojams pavedu: 

5.7.1. dėvėti kaukes tiek klasėje pamokų metu, tiek bendrose mokyklos erdvėse; 

5.7.2. maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke; 

5.7.3. maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek po 

pamokų; 

5.7.4. informuoti tėvus ir pradinių klasių mokinius, kad mokiniams pamokų metu kaukių dėvėti 

nereikia; kaukes dėvi per pertraukas ir po pamokų bendrose mokyklos erdvėse; 

5.7.5. organizuojant fizinio ugdymo pamokas laikytis nurodymo, kad persirengimo kambariais 

naudotųsi tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai; 

5.7.6.  informuoti mokinius laikytis parengtų judėjimo krypčių (skirtingoms klasėms priskiriami 

skirtingi įėjimai ir išėjimai, numatomi atskiri judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos): 

5.7.7. 1-2 klasių mokiniai įeina ir išeina iš kiemo pusės per (prie pradinukų laboratorijos) esantį 

įėjimą; 

5.7.8. 3-4 klasių mokiniai – iš kiemo pusės per pagrindinį įėjimą (esantį prie budėtojo); 

5.7.9. 5-6 klasių mokiniai įeina per pagrindinį ėjimą iš kiemo pusės (kur statomi automobiliai) ir 

kyla į 2 aukštą; 

5.7.10. 7-8 klasių mokiniai įeina iš kiemo pusės (kur statomi automobiliai) per įėjimą, esantį prie 

dailės kabineto ir kyla į 3 aukštą. 

5.8. Budėtojams nurodau, kad vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą 

nebūtų leidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui 

ar vykdo valstybines funkcijas. 

5.9. Tėvai mokinius palydi iki mokyklos durų, po pamokų pasitinka kieme. 

5.10. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. kovo 22 d. 
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