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KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS
UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO 2020-2021 MOKSLO METAIS TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUSTATOS
1.Ugdymo procesas Kupiškio meno mokykloje (toliau-mokykloje) organizuojamas,
atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo sprendimais 2020m. rugpjūčio 17 d. V-1841 ,,Dėl neformaliojo vaikų
švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo“ ir kitais teisės aktais.
II SKYRIUS
SAUGOS PRIEMONĖS
2. Mokykloje turi būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami
mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo:
2.1. Pedagogai, kiti mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse (pvz.
koridoriuose, mokytojų kambaryje, bibliotekoje ir pan.), kabinetuose, klasėse, salėje ir kitose
mokyklos patalpose, jei tarp asmenų (pvz. mokytojo ir mokinio) neišlaikomas 2 metrų atstumas,
dėvi nosį ir burną dengiančias priemones(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliaukaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo būklės kaukių
dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
2.2. Visos švietimo veiklos(renginiai ir kt.) organizuojamos laikantis grupių/klasių
izoliavimo principo, tarp dalyvaujančių asmenų ir uždarose, ir atvirose erdvėse turi būti išlaikomas
ne mažesnis kaip 1 m atstumas.
2.3. Prie visų skirtingų įėjimų į mokyklos patalpas pateikiama informacija:
2.3.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo
etiketą ir kt.);
2.3.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;
2.3.3. draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškė
karščiavimas (37,3 oC ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

2.4. Darbuotojai ir visi švietimo veiklose dalyvaujantys asmenys (mokiniai,
mokytojai)patys nuolat stebi savo sveikatą bei jų sveikatos būklę, laikosi saugumo reikalavimų,
nustatytos mokykloje tvarkos. Mokykloje yra sudarytos sąlygos esant poreikiui matuoti(s) kūno
temperatūrą pagrindinio pastate –raštinėje, Subačiaus skyriuje –paskirtame kabinete (raštinėje),
Antašavoje –paskirtame kabinete (pas budėtoją),Dailės patalpose – mokytojų kabinete.

III SKYRIUS
MOKYMOSI VIETA
3. 2020–2021 mokslo metais kiekvienai klasei/grupei/srautui yra paskirta konkreti
patalpa, t.y. klasė, kabinetas, salė, kurioje vyks pamokos. Bus stengiamasi kuo labiau išvengti
skirtingo amžiaus mokinių kontaktų.
4. Esant galimybei tai pačiai klasei/grupei/srautui rekomenduojama organizuoti dvi
pamokas iš eilės.
IV SKYRIUS
MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE
5. Mokykloje (jos skyriuose) mokinių srautų judėjimas, kai yra įmanoma, nukreiptas
taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais. Mokykloje (jos skyriuose) yra numatyti
grupėms/klasėms/srautams skirtingi įėjimai/išėjimai iki kabineto, klasės, salės, sanitarinių mazgų ir
kt. Ugdymo procesas vyksta visose mokyklos patalpose.
6. Mokinių judėjimo kryptys, pvz. link išėjimo, salės, pažymėtos nuorodomis.

V SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI
7. Ugdymo procesas vyksta pagal numatytą pamokų laiką. Yra numatytos ilgesnės
pertraukos.
8. Rekomenduojama lauke, prie mokyklos organizuoti dailės pamokas, jeigu leidžia
dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos.
9. Po kiekvienos klasės/grupės/srauto pamokos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai
liečiami paviršiai, naudotos priemonės.
10. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 oC ir
daugiau) ar ūminių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai( pvz. sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuotas, apie tai informuojami jo
tėvai( globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių
veiksmų.

11. Mokytojai ir kiti darbuotojai, kuriems darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 oC
ir daugiau) ar ūminių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai ( pvz. sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti mokyklos patalpas ir kreiptis
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
12. Jeigu mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo
informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID–19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai
mokyklos direktorius nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau–NVCS), bendradarbiauti su NVCS nustatant sąlytį
turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
13. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais, turi vengti
tiesioginio kontakto su mokiniais.
14. Mokykloje yra sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai
(praustuvėse teikiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvų pateikiama skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai, rankų džiovintuvai). Sudaryta galimybė darbuotojų, kitų asmenų rankų dezinfekcijai
(gerai matomoje vietoje prie įėjimo į mokyklą, tualetuose padėta rankų dezinfekcijai skirtos
priemonės). Viešinamos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos.
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20
valymo.pdf
15.Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdoma kita veikla, turi būti
mokytojų išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami
paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros
jungikliai ir kt.) valytojų valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salė, kabinetai), po kiekvienos pamokos turi
būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas
mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas
dalinimasis ugdymo priemonėmis. Kitas aplinkos valymas mokykloje turi būti atliekamas
atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID–
19

pandemijos

metu

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20
valymo.pdf)
16. Pasikeitus situacijai dokumentas bus papildytas.
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