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UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS
ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdymo organizavimo Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato darbo tvarką Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje (toliau - mokykla).
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1841 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo
būtinų sąlygų pakeitimo“ Nurodau ugdymo procesą Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje
organizuoti laikantis šio sprendimo reikalavimų bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu“
patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 rugpjūčio 27 d
įsakymu Nr. 30-2065/20.
3.

Ugdymo procesas mokyklose organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją

ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.
4. Mokykloje privaloma laikytis numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos
bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
5. Darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl
netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu įrangos ir darbo
priemonių naudojimu ir apsauga.
6. Mokykloje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos
bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo, dėvimos asmeninės apsaugos priemonės.

II.

MOKYMOSI VIETA

7. Grupinės pamokos vyksta paskirtose konkrečiose patalpose (klasėse, salėse).
8. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke,
jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos.
9. Po kiekvieno užsiėmimo mokytojas privalo dezinfekuoti (stalus, bendro naudojimo
priemones, instrumentus) ir vėdinti patalpas.
10. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.

11. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi
būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
12. Draudžiama atlikti profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją)
mokiniams esant patalpose.
13. Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

III.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

14. Ugdymas muzikos mokykloje vykdomas mišriu būdu: kontaktiniu ir nuotoliniu.
15. Esant poreikiui, pamokos vykdomos nuotoliniu būdu.
16. Gali būti organizuojamos dvi to paties dalyko pamokos iš eilės.
17. Nepertraukiamo mokymosi trukmė neturi būti ilgesnė kaip 90 min.
18. Pirmąsias pamokas privaloma skirti mokyklos taisyklių, asmens higienos, socialinio
atstumo laikymosi svarbos aptarimui. Apie higienos reikalavimus mokiniams būtina priminti
nuolat.
19. Mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai organizuojami mokykloje iš anksto
užsiregistravus bei suderinus savo atėjimo laiką (dėvint kaukes) arba nuotoliniu būdu.
20. Grupinių pamokų pertraukos gali būti organizuojamos skirtingu metu siekiant išvengti
mokinių susibūrimų.
MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

IV.

21. Mokinių srautų judėjimas, nukreiptas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais
srautais. Mokykloje numatyti du išėjimai
22. Atvykus į mokyklą būtina plauti/dezinfekuoti rankas.
23. Į pamokas mokiniai privalo atvykti likus ne daugiau kaip 15 min. iki užsiėmimo
pradžios.
24. Pasibaigus visoms pamokoms mokiniai palieka mokyklos patalpas. Mokiniams ne
pamokų metu mokykloje būti griežtai draudžiama.
25. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į mokyklą neįleidžiami. Vaiką gali lydėti tik iki mokyklos.
Išimtis ankstyvojo ugdymo mokius atlydintiems, pasitinkantiems tėvams (globėjams,
rūpintojams).

V.

SVEIKATOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

28. Darbuotojai, pedagogai ir vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai, mokiniai bendro
naudojimo patalpose (koridoriuose, rūbinėje), jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes,

skydelius ). Kaukių

leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti
negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
29. Sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims ar
tretiesiems asmenims, kurie teikia paslaugas ugdymo įstaigoje matuoti(s) kūno temperatūrą
bekontakčiu termometru atvykus į švietimo įstaigą.
30. Mokytojas pamokos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki mokinių, jei atstumas
neišlaikomas - mokytojas turi dėvėti kaukę. Reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes pamokos
metu esant šiandieninei epidemiologinei situacijai nėra nustatytas.
31. Mokiniui, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau)
ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai
(globėjai, rūpintojai). Tėvai (globėjai) privalo atvykti pasiimti vaiko per vieną valandą nuo gauto
pranešimo.
32. Mokytojas sužinojus apie mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją)
privalo informuoti direktorių.

VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Darbuotojai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) su tvarkos aprašu
supažindinami , informacija skelbiama mokyklos stenduose, internetinėje svetainėje.
34. Mokykla pasilieka teisę esant nenumatytoms aplinkybėms ir poreikiams koreguoti
mokyklos darbo laiką, skirtingų klasių pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką, kad būtų
atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta ar išvyksta iš švietimo įstaigos,
naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu.

_______________________

Parengė direktoriaus pav. ūkio reikalams A. Frolova

