
 
  

ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

  

ĮSAKYMAS 

 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VADOVO 2021 M. 

BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO V-1552 ,,DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ" 

ĮGYVENDINIMO 
 

2021 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-272 

Šiauliai 
  

Vadovaudamasis gimnazijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-342, 31.7 ir 31.8 punktais, vykdydamas Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo 2021 m. 

birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1552 ,,Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais),  

1. T v i r t i n u tokią ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarką: 

1.1. Mokiniai naudojasi skirtingais įėjimais į gimnaziją: gimnazistai, turintys individualias 

spinteles apatiniame aukšte (rūsyje), į pastatą įeina pro pagrindines duris; tie, kurių individualios 

spintelės pirmajame aukšte, prie rūbinės, į patalpas patenka iš kiemelio pusės. Į kabinetus 

patenkama artimiausiu keliu, pažymėtu evakuaciniame plane. 

1.2. Rekomenduojama viršutinius rūbus ir kitus asmeninius daiktus laikyti mokiniui 

priskirtoje daiktinėje (spintelėje). 

1.3. Siekiant sureguliuoti mokinių judėjimo gimnazijos erdvėse srautus nustatoma, kad 

centriniais laiptais patenkama tik į viršų, o šoniniais laiptais leidžiamasi tik į apačią. 

1.4. Organizuojant ugdymo procesą laikomasi grupių, klasių atskyrimo principo (pagal 

galimybes maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse, esančių mokinių kontaktas tiek 

pamokų, tiek pertraukų metu, tiek po pamokų): 

1.4.1. pamokos vyksta dalinės klasinės sistemos principu. 1-2 klasių mokiniams pamokos 

vyksta vienoje patalpoje, 3-4 klasių mokinių mobilios grupės ugdomos tik jiems priskirtuose 

kabinetuose, išskyrus veiklas, kurioms reikia specializuotų patalpų (informacinių technologijų, 

fizinio ugdymo, užsienio kalbų, technologijų (2-4 klasės), menų kabinetai, gamtos mokslų 

laboratorijos) (sąrašas pridedamas); 

1.4.2. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje didžiausias atskiriamas srautas gali būti 

sudaromas tik iš tos pačios klasių grupės mokinių arba iš nedaugiau kaip 260 tik tos pačios 

programos skirtingų klasių mokinių; 

1.4.3. pamokos mokiniams vyksta pagal jų individualius tvarkaraščius, pagal galimybes 

pradedamos skirtingu laiku; 

1.4.4. garsinis skambutis skirtas informuoti apie naujai prasidedančios pamokos pradžią. 

Mokytojo leidimu, kai kurie mokiniai gali baigti pamoką anksčiau, atsižvelgiant į pamokos 

organizavimo ypatumus ir užduočių diferencijavimą ir atlikimą. 

1.5. Visi asmenys gimnazijoje dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną 

(toliau – kaukės). 

1.6. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti sportuojant, veiklų, 

kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl 

sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei 

(rekomenduojama dėvėti veido skydelį). 



1.7. Prie įėjimo į gimnaziją mokiniams, jų tėvams (rūpintojams), darbuotojams ir kitiems 

asmenims pateikta informacija: 

1.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.); 

1.7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

1.7.3. draudimą į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). 

1.8. Stebima mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė: 

1.8.1. sudarytos sąlygos esant poreikiui mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems 

asmenims pasimatuoti kūno temperatūrą; 

1.8.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) nedelsiant 

atskiriamas nuo kitų mokinių, apie jo sveikatos būklę informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams)atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti jiems registruoti 

mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant 

elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt; 

1.8.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),  nedelsiant 

apleidžia gimnazijos patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos 

gydytoją; 

1.8.4. draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

1.9. Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, 

kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O 

jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas. 

1.10. Mokiniai, į fizinio ugdymo persirengimo patalpas (rūbines, kuriomis persirengimui 

naudojasi vaikinai, ir 131 kab., kurį persirengimui naudoja merginos)įeina  per sporto salę. Ne tos 

pačios klasės vaikinai persirenginėja skirtingose persirengimo kambariuose. Merginos iš skirtingų 

klasių į persirengimo patalpą įleidžiamos tik tada, kai kitos klasės mokinės jau yra persirengusios. 

Po fizinio ugdymo pamokų mokiniai iš savo persirengimo patalpų išeina ne per sporto salę, o 

naudodamiesi išėjimu į koridorių. Po kiekvienos pamokos fizinio ugdymo mokytojai dezinfekuoja 

pamokoje naudotas priemones, vėdina salę ir persirengimo patalpas 

1.11. Mokytojai po kiekvienos pamokos vėdina klasę, prašytina keičiantis klasėms 

dezinfekuoti stalų (suolų) paviršius, kompiuterių klaviatūras ir peles. 

1.12. Techninis personalas dažnai liečiamus paviršius valo paviršiams valyti skirtu valikliu 

ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

1.13. Pamokų (užsiėmimų) ir pertraukų metu ribojamas dalijimasis mokymo(-si) ir 

laisvalaikio praleidimo priemonėmis (laboratoriniai indai, stalo žaidimai ir pan.). 

2. Maitinimo valgykloje tvarka: 

2.1. valgyklos patalpose vienu metu gali būti nedaugiau kai 100 žmonių; 

2.2. valgyklos patalpose išlaikomas saugus atstumas; 

2.3. privalu dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugą įeinant į valgyklos patalpas, užsakant 

maistą, vaikštant valgyklos patalpose, o ją nusiimti galima valgant ir geriant; 

2.4. valgyklos patalpose prie įėjimo būtina dezinfekuoti rankas; 

2.5. valgyklos patalpose ir prie stalų ribojamas valgančių asmenų skaičius; 

2.6. valgyklos patalpose dėl epidemiologinės situacijos laikinai savitarnai netiekiamas 

geriamas šaltas ir karštas vanduo; 

2.7. valgyklos patalpose negalima naudotis mikrobangų krosnele. 

3. Aptarnavimo tvarka bibliotekoje ir skaitykloje: 

3.1. bibliotekos ir / arba skaityklos patalpose išlaikomas saugus atstumas; 

3.2.  bibliotekos ir / arba skaityklos patalpose prie įėjimo būtina dezinfekuoti rankas; 

3.3. bibliotekos ir / arba skaityklos patalpose ribojamas lankytojų skaičius: vienu metu gali 

būti tiek lankytojų, kiek yra kėdžių; 

3.4. grožinės, programinės ar kitos literatūros knygas, vadovėlius lankytojui paduoda tik 

bibliotekos vedėjas (patiems iš lentynų knygų imti negalima); 



3.5. lankytojai naudojasi tik tais kompiuteriais, prie kurių nėra užrašo „Išjungta“; 

3.6. mokytojai dokumentus savarankiškai kopijuoja skaitykloje (prieš naudodamiesi 

kopijuokliu privalo dezinfekuoti rankas); 

3.7. mokiniai kopijuokliu naudojasi savarankiškai, prieš tai informuodami bibliotekos 

vedėją (prieš naudodamiesi kopijuokliu privalo dezinfekuoti rankas). 

4. Rekomenduoti mokiniams profilaktiškai tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ nustatyta tvarka. 

5. T v i r t i n u  "Mokinių judėjimo laiptinėse ir koridoriuose schemą" (pridedama). 

6. Į p a r e i g o j u direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Marių Valiuką, vidurinio 

ugdymo skyriaus vedėją Kristiną Gerčaitę, ugdymo ir neformaliojo švietimo skyriaus vedėją 

Gintarę Kulbeckienę ir ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėją Gitaną Trinkaitę šio įsakymo nustatytas 

sąlygas ir priemones įgyvendinti pagal vykdomas funkcijas. 

7. Su įsakymu darbuotojus supažindinti el. paštu. 

8. Į p a r e i g o j u klasių auklėtojus su ugdymo ypatumais, išdėstytais šiame įsakyme, 

supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus). 

8. Įsakymas įsigalioja 2021 m. spalio  1 d. 

9. Laikyti negaliojančiu 2021-08-31 direktoriaus įsakymą Nr. V-222 „Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo 2021 m. 

birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1552 ,,Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“ įgyvendinimo“.  

 

 

  

 

 

 

Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja 

 

Kristina Gerčaitė 

2021-09-28 

Direktorius  Vytautas Giedraitis 



Ugdymo organizavimas pagal dalinę klasinę sistemą 

 

1a – 208 kab.; 

1b - 302 kab.; 

1c – 202 kab.; 

1d – 308 kab.; 

1e – 223 kab. 

 

2a – 322 kab.; 

2b – 325 kab.; 

2c – 222 kab.; 

2d – 305 kab.; 

2e – 221 kab. 
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