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                                                                                    Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos 

                                                                                    direktoriaus 2021 m. balandžio  mėn. 19 d.     

                                                                                    įsakymu Nr. V-38 

VILNIAUS BARBOROS RADVILAITĖS PROGIMNAZIJOS 

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO(-SI) HIBRIDINIU IR/ARBA MIŠRIU BŪDU 

 TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos (toliau Progimnazija) 1-4 kl. mokinių ugdymo(-

si) mišriu ir/arba hibridiniu būdu tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja saugaus grįžimo į 

Progimnaziją tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimais Nr. V-

2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021 m. 

kovo 22 d.). 

 

II SKYRIUS 

SAUGAUS SUGRĮŽIMO Į PROGIMNAZIJĄ TVARKA 

 

3. Tėvai (globėjai) (toliau Tėvai), kurie nori, kad vaikai mokytų(-si) kontaktiniu būdu 

Progimnazijos patalpose, pateikia prašymą ir sutikimą dėl kaupinių testo atlikimo Progimnazijos 

direktoriui: pasirašytus el. parašu, skenuotus ar fotografuotus e. paštu  info@radvilaites.lt.   

4. Mokiniai ir darbuotojai į Progimnaziją mokytis ir dirbti kontaktiniu būdu gali grįžti tik su 

neigiamu COVID-19 testo rezultatu. Nereikia dalyvauti testavime jei: 

4.1. sirgo COVID-19 liga ir nepraėjo 180 dienų po ligos; 

4.2. nepraėjo 60 dienų po teigiamo serologinio testo rezultato, išskyrus, jei teigiamas rezultatas 

gautas po pirmo vakcinavimo; 

4.3. atliktas skiepijimas pilna COVID -19 vakcinos schema. 

5. Norint grįžti į Progimnaziją Tėvai ir darbuotojai privalo įvykdyti visus saugaus reikalavimus.   

6. Savo apsisprendimą dėl vaiko mokymo(-si) kontaktiniu ar nuotoliniu būdu Tėvai gali keisti: 

iš kontaktinio į nuotolinį ir atvirkščiai, pateikiant prašymą Progimnazijos direktoriui.   

7. Mokiniai ir darbuotojai testuojami ne dažniau kaip  4 ir ne rečiau kaip kas 7 dienas 

Progimnazijos patalpose. 

 

III. SKYRIUS 

BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

 

8. Mokiniai į Progimnaziją / iš Progimnazijos įeina ir išeina pro atskirus jiems priskirtus įėjimus: 

 

Pradinukų avarinis išėjimas Centrinis įėjimas 

Pirmame aukšte besimokančios klasės Antrame ir trečiame aukštuose besimokančios 

klasės 

 

mailto:info@radvilaites.lt


9. Atvykusiems į Progimnaziją mokiniams matuojama kūno temperatūra.  

10. Tėvai privalo užtikrinti, kad vaikas į Progimnaziją nevyktų, jei jam pasireiškia karščiavimas 

ar kiti viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai. 

11. Visi vyresni nei 6 metų asmenys Progimnazijoje turi dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir 

visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, 

ugdymo proceso metu kaukių leidžiama nedėvėti. Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

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

rekomenduojama nešioti veido skydelį. 

12. Mokinių Tėvai, nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai į Progimnazijos patalpas 

neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai atvyksta pasiimti ar palikti mokymo(-si) priemonių. Tėvai privalo 

dėvėti kaukes.  

13. Tėvai gali palydėti mokinius iki įėjimo į Progimnazijos patalpas, po pamokų mokinius 

pasitinka Progimnazijos kieme.  

14. Mokinių tėvai su klasių mokytojais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 

administracija bendrauja telefonu, el. paštu, per e-dienyną, TEAMS programą.  

15. Dažnai liečiami paviršiai valomi paviršiams skirtu valikliu 2 kartus per dieną. Už 

dezinfekcijos darbų atlikimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

16. Mokymo priemonės, inventorius, jei juo naudojasi daugiau nei kaip vienas mokinys, valomos 

ir dezinfekuojamos po kiekvieno naudojimo. Mokiniams draudžiama dalintis mokymo priemonėmis bei 

atsinešti asmeninių daiktų iš namų. 

17. Prie įėjimo į Progimnaziją skelbiama informacija: 

17.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

17.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes.  

18. Mokinys, kuriam ugdymosi proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo Tėvai.  

19. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas), nedelsiant palieka Progimnazijos patalpas.  

20. Progimnazijos darbuotojai, mokinių  Tėvai privalo nedelsiant informuoti administraciją apie 

darbuotojui, mokiniui  nustatytą Covid-19 ligą. Gavus šią informaciją Progimnazija nedelsiant informuoja 

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

bendradarbiauja su NVSC priimant sprendimus. 

21. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo ir darbo 

procese dalyvauja nuotoliniu būdu.  

IV. SKYRIUS 

UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 

   22. Ugdymas(-is) organizuojamas trimis būdais: kontaktiniu, nuotoliniu, mišriu ir/arba 

hibridiniu: 

   22.1. klasė visų dalykų (išskyrus dorinio ugdymo, informatikos, muzikos) mokosi kontaktiniu 

būdu, jeigu į progimnaziją grįžta visi mokiniai;  

   22.2. klasė mokosi nuotoliniu būdu, jeigu į Progimnaziją pareiškė norą grįžti mažiau nei 2/3 

klasės mokinių tėvų. Nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams mokymasis organizuojamas 



vadovaujantis Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu; 

22.3. jeigu į Progimnaziją grįžta daugiau nei 2/3 mokinių, klasė mokosi mišriu ir/arba hibridiniu 

būdu. 

22.3.1. Mišrus ugdymas(-is) vyksta tada, kai nuosekliai derinami kasdienis ir nuotolinis 

mokymosi būdai. 

22.3.2. Hibridinis ugdymo (-si) būdas – kai dalis mokinių mokosi klasėje, o kita dalis dalyvauja 

pamokoje nuotoliniu būdu. 

23. Pamokos 1-4 mokiniams, kurie mokosi kontaktiniu būdu, vyksta pagal 2020-09-01 patvirtintą 

pamokų laiką ir tvarkaraštį.  

24. Rekomenduojama vaikus į Progimnaziją palydėti ne anksčiau nei 20 min. iki pamokos 

pradžios.   

25. Pertraukų metu draudžiama mokiniams laisvai judėti po Progimnazijos erdves.  

26. Esant palankioms oro sąlygoms pertraukas mokiniai, prižiūrint mokytojui arba mokytojo 

padėjėjui, gali leisti lauke pagal atskirą grafiką. 

27. Pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos kontaktiniu ar nuotoliniu būdu. Kontaktiniu 

būdu konsultacijos teikiamos individualiai arba vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės/ grupės/ srauto 

mokiniais. Nuotoliniu būdu – individualiai susitarus su mokinių tėvais.  

  28. Progimnazijos bibliotekoje mokiniai gali lankytis tuomet, kai klasės vadovas ar mokytojas iš 

anksto su bibliotekos darbuotojais suderina apsilankymo laiką. 

  29. Visos dienos mokyklos (VDM) grupių veikla organizuojama tik vienos klasės mokiniams. 

30. Progimnazijos lėšomis išlaikomi būreliai vyksta nuotoliniu būdu (kontaktiniu būdu 

besimokančių mokinių prisijungimai prie būrelių vyksta pagal klasės bendruomenėje aptartą poreikį). 

 

V. SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

31. Mokinių maitinimas organizuojamas Progimnazijos valgykloje atskirtose klasių valgymo 

zonose.  

32. Mokinių maitinimas pamokų ar visos dienos mokyklos grupių darbo metu vyksta pagal 

atskirą grafiką. 

33. Atsineštas iš namų maistas valgomas  valgykloje klasės mokinių maitinimui paskirtu laiku.  

34. Į valgyklą mokinius palydi klasės mokytojas, mokytojo padėjėjas arba visos dienos mokyklos 

grupės pedagogas.  

35. Valgyklos darbuotojai užtikrina tinkamą higienos ir patalpų dezinfekavimo reikalavimų 

laikymąsi.  

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

36. Aprašas įsigalioja nuo 2021 m. balandžio 22 d. 

37. Pasikeitus teisės aktams, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

- valstybės lygio situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.  

 

 

__________________________________



 

                            


