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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

43 straipsnis. Mokyklos veikla 

11. Mokykla privalo užtikrinti sveiką, saugią, 

užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir 

žalingiems įpročiams aplinką.... Švietimo įstaiga 

privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat 

dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje 

socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje 

prevencinėje programoje, apimančioje smurto, 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos 

skatinimą.... 



VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimas „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos 

paskelbimo“ 

(suvestinė redakcija nuo 2021-09-01)



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimai

,,Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

,,Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo 

būtinų sąlygų“

,,Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo 

mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo vykdymo būtinų sąlygų“



MŪSŲ DOKUMENTAI

UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO 

2021-2022 M.M. EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠAS



COVID-19 SITUACIJA 2021-08-27  

Turi imunitetą (pilnai vakcinuoti, persirgę, 

turi antikūnų) – 89,3 % darbuotojų 

(92 % neskaičiuojant darbuotojų, esančių 

vaiko auginimo atostogose).

Šiuo metu sergančių:

darbuotojų– 0,  mokinių – 1 (neskiepyta).

Rugpjūčio mėn. sirgo 3 darbuotojai 

(neskiepyti), 2 buvo izoliacijoje.



INFORMACIJA BENDRUOMENEI

Nuoroda mūsų svetainėje ,,COVID-19“:

• Informacija bendruomenei

• Informacijos šaltiniai

• Naudingos nuorodos

• Profilaktinis testavimas (nuoroda 

darbuotojams prisijungti ir informuoti apie 

testavimo rezultatus)

Galimybių pasas

ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas



VAKCINAVIMO IR 

TESTAVIMO SVARBA

• Vakcinacija yra labai svarbi COVID-19 ligos 

valdymo priemonė 

• Ši priemonė negali veikti viena, svarbūs ir kiti 

elementai: kaukių dėvėjimas, atstumų 

laikymasis, srautų atskyrimas, patalpų 

vėdinimas, rankų higiena ir kt. 

• Viena iš svarbių priemonių yra ir profilaktinis 

testavimas, kuris gali reikšmingai prisidėti 

prie COVID-19 ligos plitimo valdymo



MŪSŲ GEROJI PATIRTIS 

• Greitas komunikavimas ir sprendimų 

priėmimas, kiekvieno COVID-19 ligos atvejo 

situacijos analizė ir informacijos valdymas.

• Susitikimai su atskirų klasių mokiniais ir 

atskirų srautų tėvais (pvz., dvyliktokais).

• Nuolatinė teisės aktų analizė, OV sprendimais 

nustatytų reikalavimų užtikrinimas.

• Savalaikis informacijos pateikimas mokiniams, 

darbuotojams, tėvams.

• Nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas.



SVARBUS MOKYTOJO 

VAIDMUO

Informuoti mokinius ir atvirai kalbėtis apie:

reikalavimus ekstremaliosios situacijos metu; 

reikalavimus mūsų mokykloje;

nosį ir burną dengiančių priemonių (kaukių) 

dėvėjimo taisykles ir jų svarbą; 

rankų plovimo ir dezinfekavimo taisykles;

saugaus atstumo laikymosi būtinybę;

reikalavimus izoliacijos laikotarpiu;

veiksmus, susirgus pačiam ar šeimos nariui.



2021-2022 m. m.

UGDYMAS KONTAKTINIU BŪDU (tam tikrais 

atvejais - mišrus, hibridinis, nuotolinis)

DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ VAKCINACIJA

SAVALAIKIS TESTAVIMAS

OV SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS:

- Mokinių klasių, srautų atskyrimo principas

- Reguliarus patalpų vėdinimas, valymas ir 

dezinfekavimas 

- Apsaugos priemonių dėvėjimas uždarose patalpose

- Greitas sergančių izoliavimas



mokyklabecovid.lt



PALINKĖJIMAS 

SAUGOKIME SAVO IR 

KITŲ ŽMONIŲ SVEIKATĄ

BŪKIME ATSAKINGI VISI

BŪKIME KANTRŪS 

BŪKIME SĄŽININGI SAU


