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UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 

ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

              Vadovautis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 

dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V – 1475 „Dėl  neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo  Nr. V-

1841 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V – 1475 „Dėl  neformaliojo 

vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 31 

d. Nr. V-1942 sprendimu „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl 

valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms 

būtinų sąlygų“ pakeitimo. 

 „Ugdymo proceso organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Alytaus muzikos mokykloje tvarkos 

aprašas“ (toliau tekste – aprašas) nustato mokyklos  prieš COVID-19 prevencijos priemonių 

įgyvendinimą. 

 

 I. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PRIEŠ COVID - 19 ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigos: 

1.1. aprūpinti Alytaus muzikos mokykloje esančias klases ir kitas patalpas dezinfekavimo ir 

higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais rankšluosčiais, rankų dezinfekavimo 

priemonėmis); 

1.2. užtikrinti asmens higienos priemonių (dezinfekavimo priemonių) prieinamumą visoje 

Muzikos mokykloje (prie centrinio įėjimo rūbinėje, tualetuose, klasėse); 

           1.3. užtikrinti nuolatinį Muzikos mokykloje esančių bendrų (salės, koridorių, laiptinės ir tualetų) 

patalpų dezinfekavimą darbo metu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

1.4. kontroliuoti, kad kuo mažiau būtų dalijamasi ugdymo priemonėmis ugdymo metu. Jei 

mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jie turi būti išvalomi ir 

dezinfekuojami po kiekvieno panaudojimo; 

1.5. mokymo kabinetuose (grupinėse klasėse) 2 metrų atstumo iki mokinių zoną pažymėti lipnia 

juosta ant grindų; 

1.6. užtikrinti, kad valytojos prieš kiekvieną pamoką, pertraukos metu (ne mažiau kaip 2 kartus 

per dieną) dezinfekuotų durų rankenas, durų rėmus, laiptinės turėklus, elektros jungiklius. 

1.7. kontroliuoti maksimalų pašalinių asmenų patekimą į mokyklą ribojimą, išskyrus atvejus, kai 

jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui, riboti mokinius atlydinčių, pasitinkančių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į pastato vidų; 

1.8. pateikti informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams bei prie 



įėjimo į mokyklą paskelbti apie: asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketą ir kt.);  nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; draudimą į švietimo įstaigą atvykti 

asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas 37,3 °C ir daugiau, ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

1.9. sudaryti sąlygas mokiniams, darbuotojams ar tretiesiems asmenims, kurie teikia paslaugas 

ugdymo įstaigoje, matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu termometru atvykus į mokyklą (prie įėjimo, 

pasitelkiant aptarnaujantį personalą).; 

1.10. užtikrinti kitą aplinkos valymą Muzikos mokykloje, atitinkantį 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). 

 

2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigos: 

2.1. pagal priskirtus jų pavaldumui skyrius, pamokų metu tikrinti vykdomą ugdymo procesą 

klasėse, užtikrindamas veiklų užsiėmimus ne didesnėmis kaip 10 vaikų grupėmis. Veiklos turi būti 

vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios 

grupės veiklose, neformaliojo vaikų švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų 

grupių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose vykdoma veikla, tiek lauke. Vienos vaikų grupės veiklas 

organizuoti vienoje patalpoje (grupės veiklos vykdymo patalpų nekeisti); 

2.2. užtikrinti, kad uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis klasių izoliavimo 

principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 

metro atstumas; 

2.3. užtikrinti Neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimą taip, kad būtų išvengta kontakto 

su pašaliniais, veiklose dalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką iki 

15 min. ir išlaikyti saugų atstumą; 

2.4. pasirūpinti, kad klasės mokinių tėvų susirinkimai būtų organizuojami nuotoliniu būdu; 

2.5. Užtikrinti, kad pirmą pusmetį klasės mokinių koncertai vyktų internetinėje erdvėje. 

 

3. Mokytojų pareigos: 

3.1. kiekvienos pertraukos metu dezinfekuoti klasėje esančius paviršius (stalus, kėdžių atramas, 

ugdymo priemones), ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Nupurškia dezinfekcine priemone ir nusausina 

vienkartiniu rankšluosčiu; 

3.2. užtikrina klasių vėdinimą, ne rečiau kaip 2 kartus per dieną (padarydami skersvėjį); 

3.3. privalo laikytis rankų higienos, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo; 

3.4. pamokos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki mokinių, jei atstumas neišlaikomas – 

mokytojas turi dėvėti kaukę; 

3.5. mokytojas, pastebėjęs   mokinį, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas, ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

informuoja direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir iš jo paėmęs termometrą, pamatuoja vaikui kūno 

temperatūrą. Jeigu temperatūra 37,3 °C ir daugiau,  ramiai palydi vaiką su kauke  į izoliacijos patalpą 

(20 kl.) ir apie esamą situaciją informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kad nedelsiant paimtų 

vaiką iš Muzikos mokyklos. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir mokinio tėvai toliau konsultuojasi 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų; 

3.6. mokytojas, laukdamas atvykstančių vaiko tėvų (globėjų/rūpintojų) būna netoli  vaiko 

išlaikydamas saugų 2 m atstumą ir būtinai dėvėdamas kaukę; 

perdavęs vaiką tėvams (globėjams/rūpintojams), išvėdinęs ir  dezinfekavęs klasę, mokytojas toliau tęsia 

pamokas; 

3.7. atsižvelgiant į sveikatos būklę, mokytojai, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese 

dalyvauja nuotoliniu būdu. 

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


 

4. Mokiniai:  

4.1. mokiniams, kurie jaučia ūmius viršutinių kvėpavimo takų ligų požymius (pvz., sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), veiklose dalyvauti draudžiama; 

4.2. reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes pamokos metu, esant šiandieninei epidemiologinei 

situacijai, nėra nustatytas; 

4.3. privalo laikytis rankų higienos, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo. 

 

5. Darbuotojai ir mokytojai: 

5.1. Muzikos mokyklos patalpose privalo dirbti tik darbuotojai ir mokytojai, neturintys ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas 37,3 °C ir daugiau, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų ir mokytojų sveikata nuolat stebima; 

5.2. Muzikos mokyklos darbuotojai, tarp jų ir mokytojai, mokiniai bendrose uždarose erdvėse 

(pvz., koridoriuose) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, veido kaukes, 

respiratorius ar kitas apsaugos priemones; 

5.3. Muzikos mokyklos darbuotojai ir mokytojai specialiame stende prie įėjimo supažindinami,  

kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevyktų; 

5.4. darbuotojas ir mokytojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas 37,3 °C ir daugiau  ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., karščiavimas 37,3 °C ir daugiau, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi apie tai pranešti direktoriaus pavaduotojui ūkiui, nedelsiant apleisti 

Muzikos mokyklos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti 

su savo šeimos gydytoju; 

5.5. Muzikos mokyklos administracija iš paties darbuotojo, esančio namuose, gavusi informaciją 

apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC 

nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taiko 14 dienų izoliaciją; 

5.6. Muzikos mokykloje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

 

6. Tėvai ir svečiai: 
6.1. tėvai 3-7 m. vaikus ir pirmokus palydi iki klasės ir išeina iš Muzikos mokyklos patalpų; 

6.2. visiems atėjusiems į muzikos mokyklą privaloma laikytis rankų higienos, kosėjimo bei 

čiaudėjimo etiketo; 

6.3. draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems bei kartu su jais gyvenantiems asmenims 

privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu; 

6.4. draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia  karščiavimas ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) požymiai. 

 

II. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Muzikos mokyklos darbuotojai ir mokytojai laikosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų ir kitų teisės 

aktų. 

2. Alytaus muzikos mokyklos darbuotojai, mokytojai ir tretieji asmenys, nesilaikantys Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo sprendimų ir kitų teisės aktų, nebus įleidžiami į Muzikos mokyklos patalpas. 

 

_______________ 


