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PATVIRTINTA
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
suaugusiųjų mokymo centro
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-78
PAGRINDINIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO
ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO
VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS
SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRE
TVARKOS APRAŠAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagrindinio ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
užtikrinimo Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centre (toliau – Bitės
SMC) tvarkos aprašas reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose ugdymo organizavimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 patvirtintu tvarkos aprašu „Dėl pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ bei Lietuvos Respublikos Sveikatos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d.
sprendimu „Dėl Aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų
švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ Nr. V-1837.
3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir
kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4. Bitės SMC direktorius atsako už šio Aprašo paskelbimą bendruomenės nariams (mokytojams,
mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims)
MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ, KITŲ ASMENŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS

II.

5. Visi Bitės SMC darbuotojai, mokiniai, į patalpas įeinantys asmenys bendrose uždarose erdvėse
(koridoriuose, mokytojų kambaryje, skaitykloje, bibliotekoje ir kt.), kai tarp dalyvių
neišlaikomas 2 metrų atstumas privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukes). Kaukių leidžiama nedėvėti
neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, yra parenkamos kitos asmeninės apsaugos
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priemonės.
6. Pamokų metu mokiniai turi laikytis ne mažesnio nei 1 metras atstumo ir dėvėti kaukes, jei
neišlaikomas 2 metrų atstumas. Mokytojas pamokos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki
mokinių, jei atstumas neišlaikomas - mokytojas turi dėvėti kaukę.
7. Visi asmenys, atvykstantys į Bitės SMC gali kreiptis į budėtoją prie įėjimo ir pasimatuoti kūno
temperatūrą bekontakčiu termometru.
8. Bekontakčiai termometrai turi būti naudojami pagal pateiktą prietaiso naudotojo instrukciją
(išlaikant matavimo lauke ir patalpoje temperatūros reikalavimus, atstumą tarp termometro ir
kūno ir kt.).
9. Į Bitės SMC visi darbuotojai atvyksta pagal nustatytą darbo laiką, kai darbas turi būti atliekamas
mokymo centro patalpose ir negalima jo atlikti nuotoliniu būdu. Pašaliniai asmenys į mokymo
centrą įleidžiami tik tuo atveju, jei negali gauti informacijos ir paslaugos telefonu ar
elektroniniu paštu. Mokinius palydintys asmenys į pastato vidų įleidžiami esant pagrįstoms
priežastims, gali įeiti į mokymo centro raštinę arba laukti mokinio prie raštinės esančioje
laukimo erdvėje.
10. Mokiniai į Bitės SMC atvyksta į pamokas pagal jų klasei ar grupei parengtą pamokų tvarkaraštį.
Kiekvienai klasei / grupei skirtame kabinete mokinys visu tos dienos pamokų metu sėdi tame
pačiame suole ir naudojasi tik jam tą dieną skirtomis ugdymo priemonėmis.
11. Draudžiama į Bitės SMC atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais
gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu.
12. Draudžiama į Bitės SMC atvykti asmenims, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
13. Bitės SMC pateikiama informacija mokiniams, nepilnamečių mokinių tėvams (globėjams,
rūpintojams), darbuotojams bei skelbiama prie įėjimo:
13.1 apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo
etiketą ir kt.);
13.2 apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
13.3 draudimą į atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau),
ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių
(pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
14. Pilnametis mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir
daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti Bitės SMC patalpas ir kreiptis
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju
15. Nepilnametis mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir
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daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant yra izoliuojamas, apie tai informuojami jo
tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl
tolimesnių veiksmų.
16. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti Bitės SMC patalpas ir kreiptis
konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
17. Bitės SMC darbuotojai, mokiniai ar nepilnamečių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo
nedelsiant informuoti administraciją apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų)
nustatytą COVID-19 ligą. Gavus šią informaciją Bitės SMC apie tai nedelsiant informuoja
Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC),
bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją,
taip pat priima sprendimą dėl klasių / grupių / srautų nuotolinio mokymosi.
18. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, mokytojai ir darbuotojai, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo
procese dalyvauja nuotoliniu būdu.
19. Mokiniai neturi tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas
su mokiniais.

III.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

20. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant
renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.
21. Klasės mokinių susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, švietimo
pagalbos specialistų, mokytojų) organizuojami nuotoliniu būdu arba erdvėse, kur išlaikomas ne
mažesnis kaip 2 metrų atstumas.
22. Apsaugos priemonėmis Bitės SMC aprūpina steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. Esant
papildomam poreikiui apsaugos priemonės perkamos iš Bitės SMC savivaldybės skirtų
aplinkos lėšų.
23. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, išvėdinamos
prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.
24. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės
turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus
per dieną.
25. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.),
po kiekvienos pamokos jos yra išvėdinamos ir išvalomos.
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26. Ribojamas ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone,
inventoriumi, esant būtinybei, naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos
ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo, klasėse esančiomis dezinfekcinėmis
priemonėmis.
27. Bitės SMC sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai: praustuvėse
tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai, tualetuose, koridoriuose ir klasėse yra dezinfekcinio skysčio rankoms.
28. Tualetuose paviešintos rekomendacijos dėl tinkamos

rankų higienos.

29. Kitas aplinkos valymas Bitės SMC atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos
parengtas

rekomendacijas

patalpų

valymui

COVID-19

pandemijos

metu

(https://sam.lrv.lt/sam/documents/REKOMENDACIJOS20dezinfekcija.pdf).
30. Vienos klasės / grupės / srauto mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje
pačioje mokymo patalpoje (skirtingi mokytojai atvyksta į klasei /grupei / srautui priskirtą
patalpą).
30.1specializuotuose kabinetuose vyksta tik informacinių technologijų ir technologijų
pamokos, jei pagal pamokos temą jos negali vykti įprastoje tai mokinių klase / grupei
patalpoje.
31. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos yra teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama
tik su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos yra
išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. Taip pat konsultacijos
gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.
32. Bitės SMC koreguojamas, skirtingų klasių / grupių / srautų pamokų pradžios ir pabaigos,
pertraukų laikas, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse / grupėse/ srautuose ugdomi mokiniai,
kai jie atvyksta į ar išvyksta iš Bitės SMC, naudojasi bendromis patalpomis, ilsisi pertraukų
metu.
33. Ugdymo programoms įgyvendinti Bitės SMC skiria tiek pamokų, kiek numatyta Bitės SMC
ugdymo plane.

IV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai.
35. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų
nustatyta tvarka.
36. Tvarkos aprašo įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo Bitės SMC administracija.

