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PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO MENO MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO  

ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI TAISYKLĖS 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1841 dėl 2020 m. 

birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ 

pakeitimo, Plungės rajono savivaldybės Švietimo, Kultūros ir sporto skyriaus reagavimo veiksmų 

planu, sudarytos šios Plungės Mykolo Oginskio darbo organizavimo esant ekstremaliai situacijai 

(toliau – Meno mokykla) taisyklės : 

1. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos 

principo: mokytojai užtikrina, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose pagal 

nustatytą grafiką, laikantis nustatyto atskirų klasių, skyrių (muzika, choreografija, dailė) 

pamokų ir pertraukų laiko, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, 

kuriose vykdoma veikla. Judėjimas mokykloje vyksta pagal nurodytas judėjimo kryptis. 

2. Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai privalo laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metro 

atstumo vienas nuo kito ir vaikų. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, vengti fizinio 

kontakto ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius 

ar kitas priemones). Apsaugos priemones tokiu atveju rekomenduojama dėvėti ir 

moksleiviams. Jei asmuo negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos 

specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą, gali būti parenkamos kitos 

asmeninės apsaugos priemonės. 

3. Mokytojai veiklas organizuoja taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, veiklose 

nedalyvaujančiais asmenimis. Vaikai į mokyklos patalpas eina be tėvų (globėjų), jei yra 

būtinybė, mažesnius tėvai palydi iki mokyklos durų, kur juos pasitinka apsaugos priemones 

dėvintis mokytojas). 

4. Pavaduotojas ūkiui užtikrina, kad prie įėjimo mokyklos fojė gerai matomoje vietoje būtų 

padėta darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirta priemonė, rankų plovimo ir (ar) 

dezinfekcijos vaizdinės rekomendacijos. 

5. Raštvedė ir renginių organizatorė pasirūpina, kad prie įėjimo į mokyklą veiklose 

dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams ir kitiems lankytojams būtų skelbiama informacija: 

5.1. Apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas 

ir kt.), prievolę dėvėti nosį ar burną dengiančias priemones pagal Nutarimo Nr. 207 nuostatas. 

5.2. Kad įstaigoje aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kt. priemones) dėvintys lankytojai. 

5.3. Kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).  

5.4. Apie draudimą dalyvauti veiklose vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir 

daugiau) ir kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. 

6. Užtikrinant vaikų sveikatos būklės stebėjimą:  

6.1.Mokytojai, ugdymo proceso metu pastebėję, kad vaikams pasireiškia karščiavimo (37,3 C ir 

daugiau) požymiai, kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), privalo nedelsiant apie tai  informuoti mokyklos 

administraciją (įstaigos darbuotojas negali kelti panikos ir visų vaikų akivaizdoje bandyti 

konstatuoti fakto, jog ugdytiniui blogai). Įstaigos administracija, gavusi pranešimą, 



nedelsiant reaguoja ir su paskirtu asmeniu  patikrina vaiko sveikatos būklę atskiroje nuo kitų 

ugdytinių patalpoje 

6.2. Jei patikrinus vaiko sveikatos būklę, patvirtinamas faktas, jog vaikas karščiuoja, nedelsiant 

informuojami vaiko tėvai (globėjai), jog atvyktų pasiimti vaiko iš švietimo įstaigos.  Jei vaikas 

yra vyresnio amžiaus (14 metų ar vyresnis), tik su raštišku tėvų leidimu (elektroninėmis 

priemonėmis arba SMS žinute), kuriame tėvai įsipareigoja, jog vaikas tikrai pasieks namus 

saugiai, mokyklos administracija gali priimti sprendimą ugdytinį išleisti savarankiškai grįžti 

į namus. Bet kuriuo atveju, kai vaikas išleidžiamas namo, meno mokykla informuoja tėvus, 

jog rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją ir laukti tolimesnių nurodymų arba bent dvi 

dienas neleisti vaiko į mokyklą ir stebėti vaiko sveikatos būklę. 

6.3.Mokytojai, kurie kitą dieną dirbs su ta grupe ar klase, informuojami apie tai, kad ugdytinis 

turėjo peršalimo arba į COVID-19 panašių simptomų ir, jei ugdytinis ateitų į mokyklą 

sekančią dieną, informuoja mokyklos administraciją, kuri su atsakingais asmenimis įvertina 

vaiko sveikatos būklę bei priima sprendimą dėl tolimesnio dalyvavimo ugdymo procese (jei 

ugdytiniui dar tebesireiškia minėti simptomai, tėvai nedelsiant informuojami, jog švietimo 

įstaiga negali užtikrinti vaiko buvimo ugdymo procese). 

7. Uždarose mokyklos erdvėse renginiai organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo. 

Renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai asmenys (mokyklos darbuotojai, tėvai 

(globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas (atvirose erdvėse – 1 metro 

atstumas) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė), išskyrus neįgalumą turintiems asmenims, kurie 

dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos 

būklei. 

8. Darbuotojams, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų 

požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą vykti  

draudžiama. Apie ligą informuojama mokyklos administracija skambučiu arba sms žinute. 

9. Darbuotojams atvykus į darbą budėtojas matuoja kūno temperatūrą. Darbuotojai, kuriems 

pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai (pvz. 

karščiavimas 37,3 C ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas 

ir pan.), nedelsiant nušalinami nuo darbo, rekomenduojant konsultuotis Karštąja koronaviruso 

linija tel.1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju nuotoliniu būdu. 

10. Mokyklos direktorius, pavaduotojas ūkiui nuolat stebi savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Mokytojai 

stebi savo ir ugdytinių sveikatos būklę. 

11. Darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba mokyklos 

administracijai gavus iš darbuotojo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 (koronaviruso 

infekciją), pavaduotojas ūkiui, atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą, apie tai informuoja 

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), 

ir laukia tolimesnių Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodymų. 

12. Administracijos darbuotojai (direktorius, pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams) nedirba patys 

ir draudžia įstaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

13. Pavaduotojas ūkio reikalams ir jo vadovaujami personalo darbuotojai (valytojos) privalo 

užtikrinti, kad mokykloje būtų sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių padėta skysto muilo, vienkartiniai 

rankšluosčiai), darbuotojams ir vaikams sudaroma galimybė dezinfekuoti rankas (gerai matomoje 

vietoje prie įėjimo, mokytojų ir darbuotojų tualetuose pastatytos rankų dezinfekcijai skirtos 

priemonės), paviešintos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos. 

14. Pavaduotojas ūkio reikalams kontroliuoja, kad patalpos, kuriose vykdomos veiklos, valytojų būtų 

išvėdinamos ir išvalomos prieš atvykstant vaikams, taip pat dažnai liečiami paviršiai (durų 

rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) 

valomi paviršiams valyti skirtu valikliu. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos 



(salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti valytojų išvėdinamos ir 

išvalomos. 

15. Mokytojai privalo prieš ugdymo procesą išvėdinti darbo patalpas ir vėdinti jas po kiekvienos 

pamokos plačiai atidarę langus. Jei ugdymo priemone ar inventoriumi naudojasi daugiau kaip 

vienas vaikas, mokytojai juos išvalo ir dezinfekuoja po kiekvieno panaudojimo. Taip pat po 

kiekvienos pamokos mokytojas su ugdytinių pagalba nuvalo ir dezinfekuoja visus liečiamus 

paviršius, kuriais naudojosi su ugdytiniais. 

16. Kitas aplinkos valymas mokykloje turi būti atliekamas atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

 

 

 

 

 

 

Parengė :   direktorė Rita Urniežienė 

 pavaduotojas ūkio reikalams Kęstutis Jovaišas 

 


