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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
– Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu 
Nr. V-1931 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“: 

1. N u s t a t a u: 
1.1. Visi vyresni nei 6 metų asmenys Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje (toliau – 

Gimnazija) privalo 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). Kaukių leidžiama 
nedėvėti mokiniams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, jiems esant Gimnazijoje ir jos 
teritorijoje. Taip pat kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims 
rekomenduojama nešioti veido skydelį). 

1.2. Asmenys atėję į Gimnaziją dezinfekuoja rankas dezinfekciniu skysčiu. Po pertraukos ar kitų 
veiklų sugrįžę iš bendro naudojimo patalpų (raštinė, valgykla, WC, sporto salė, koridorius, koplyčia, 
biblioteka ir kt.) mokiniai ir Gimnazijos darbuotojai plauna rankas vandeniu ir muilu. 

1.3. atvykti į Gimnaziją asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 oC ir daugiau), ir/ar 
kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. kosulys, pasunkėjęs 
kvėpavimas ir pan.), draudžiama. 

1.4. mokinys, kuriam Gimnazijoje pasireiškė karščiavimas (37,3 oC ir daugiau), ar ūmių 
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir 
pan.) izoliuojamas. Mokytojas ar kitas Gimnazijos darbuotojas palydi mokinį į visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistės kabinetą K110 (Pabrėžos g. 4) ir informuoja Gimnazijos administraciją. Visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistė informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kurie organizuoja mokinio 
parvykimą į namus. Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) rekomenduojama kreiptis konsultacijai į 
mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų. 

1.5. Draudžiama į Gimnaziją atvykti asmenims, kuriems yra privaloma izoliacija. Tokiems 
mokiniams (mokinių grupei, srautui) ugdymas organizuojamas pagal direktoriaus patvirtintą įsakymą. 

1.6. Patalpos vėdinamos kiekvieną pertrauką, už patalpų vėdinimą atsakingas mokytojas. 
1.7. Pagal galimybę pamokos organizuojamos lauke. 
1.8. Mokiniai, kurie nesilaiko tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką Gimnazijoje 

(kaukių dėvėjimas, rankų dezinfekavimas, saugaus atstumo laikymąsis ir kito asmens daiktų nelietimas ir 
pan.) įspėjami. Mokytojas apie tai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) elektroninio dienyno pastabose. 

1.9. Patalpos valomos ir dezinfekuojamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

1.10. Klasės auklėtojas gavęs informaciją, kad auklėjamojoje klasėje mokinys serga COVID-19 
liga ar yra privalomoje izoliacijoje, nedelsiant informuoja kuruojantį pavaduotoją ir visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistę. 



1.11. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokinius palydi ir pasitinka prie Gimnazijos įėjimo/išėjimo durų. 
Be rimtos priežasties tėvams (globėjams, rūpintojams) nerekomenduojama įeiti į Gimnazijos patalpas. 

1.12. Ugdymo proceso metu pašaliniams asmenims draudžiama įeiti į Gimnazijos patalpas. 
1.13. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė kasdieną vykdo mokinių ir mokytojų kūno 

temperatūros matavimą. 
1.14. Mokiniams nuo 12 m. rekomenduojama skiepytis nuo COVID-19 ligos pagal LR Sveikatos 

apsaugos ministerijos nustatytą tvarką. 
1.15. Mokinių savanoriškas testavimas vykdomas, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškus 

sutikimus pagal direktoriaus patvirtintą įsakymą. 
2. N u s p r e n d ž i u: 
2.1. Pradinis ugdymas: 
2.1.1. Organizuojamas srauto principu maksimaliai ribojant skirtingose srautuose ugdomų mokinių 

kontaktą: 1 klasių srautas ir 2-4 klasių srautas. 
2.1.2. 2-4 klasių mokiniai WC naudoja prie sporto salės Gimnazijos pastate (Pabrėžos g. 4). 1 klasių 

mokiniai savo pastate pirmame aukšte. 
2.1.3. 2-4 klasių mokiniai priešpiečius valgo savo kabinetuose, o pietus valgo Gimnazijos 

valgykloje pagal tvarkaraštį. 1 klasių mokiniai priešpiečius ir pietus valgo savo pastate valgykloje. Po valgio 
patalpos išvėdinamos. 

2.1.4. Pertraukų metu rekomenduojama ilsėtis lauke arba paskirtoje vietoje. 
2.1.5. Prieš fizinio ugdymo ir šokio pamokas mokiniai persirengia savo kabinete. 
2.1.6. 1-4 klasių mokiniai naudojasi įėjimu į Gimnaziją iš vidinio kiemo pusės. 
2.2. 5-8 klasių mokiniams ugdymas organizuojamas (Žiūr. Piedas 1): 
2.2.1. Paskirtuose kabinetuose senajame Gimnazijos pastate (Pabrėžos g. 4) maksimaliai ribojant 

skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą arba sudaromas srautas iš tos pačios klasių grupės (pvz., 6-ų 
klasių) mokinių, arba iš ne daugiau kaip 100 tik tos pačios programos skirtingų klasių (pvz. 7–8 klasių) 
mokinių maksimaliai ribojant skirtinguose srautuose ugdomų mokinių kontaktą. 

2.2.2. Mokiniai įėjimui ir išėjimui į Gimnaziją naudoją artimiausią įėjimą/išėjimą. 
2.2.3. Rūbų spintelės 5-6 klasių mokiniams skiriamos Gimnazijos pastato rūsyje, 7-8 klasių 

mokiniams skiriamos maksimaliai prie 2-3 aukšto kabinetų.  
2.2.4. Pertraukų metu draudžiama likti kabinetuose. Rekomenduojama ilsėtis lauke (Gimnazijos 

teritorijoje). 
2.2.5. 1-2 aukšte besimokantys mokiniai naudoja WC 2 aukšte, 3 aukšte besimokantys mokiniai 

naudoja WC 3 aukšte. 
2.2.6. 5-6 klasių mokiniai valgo po 4 pamokų Gimnazijos valgykloje, 7-8 klasių mokiniai valgo po 

3 pamokų Gimnazijos valgykloje pažymėtose vietose. 
2.2.7. 5-8 klasių mokiniams informacinių technologijų, fizinio ugdymo, užsienio kalbų, tikybos, 

muzikos ir gamtos mokslų pamokos organizuojamos specialiuose kabinetuose. 
2.2.8. Prieš fizinio ugdymo pamokas ir po pamokos mokiniai persirengia savo kabinete. Fizinio 

ugdymo mokytojas užtikrina tvarką persirengimo metu. 
2.3. IG-IVG klasių mokiniams ugdymas organizuojamas: 
2.3.1. Šv. Antano rūmuose, mokiniams keičiant kabinetus. Gali būti sudaromas srautas iš tos pačios 

klasių grupės (pvz., IIG-ų klasių) mokinių arba iš ne daugiau kaip 100 tik tos pačios programos skirtingų 
klasių (pvz. I-IIG klasių ir III-IVG klasių) mokinių; 

2.3.2. IG-IVG klasės mokiniai valgo po 3 ir 4 pamokų. Rekomenduojama valgyti Šv. Antano r. 
patalpose esančioje kavinėje. 

2.3.3. IG-IVG klasės mokiniai į Šv. Antano rūmų patalpas įeina/išeina per artimiausią 
įėjimą/išėjimą. 

2.3.4. IG-IVG klasės mokiniai į 4 aukšto kabinetus eina senajame Gimnazijos (Pabrėžos g. 4) 
pastate pro įėjimą nuo viešosios bibliotekos pusės (stovėjimo aikštelės). 

2.3.5. IG-IVG klasės mokiniai į raštinę, šokio pamokas, biblioteką ir informacinių technologijų 
kabinetą eina senajame Gimnazijos pastate pro pagrindinį įėjimą. 



2.3.6. Pertraukų metu draudžiama likti kabinetuose. Rekomenduojama ilsėtis lauke (Gimnazijos 
teritorijoje). 

2.3.7. Mokiniai persirengia fiziniam ugdymui pamokos pradžioje ir pabaigoje. Pertraukos metu 
persirengimo kambariai dezinfekuojami. 

2.4. Neformalus ugdymas: 
2.4.1. Pradinių klasių mokiniams organizuojamas pagal tvarkaraštį. 
2.4.2. 5-IVG klasėms neformalus ugdymas organizuojamas: 
2.4.2.1.1. Grupių arba srauto principu.  
2.4.3. Renginiai, rekolekcijos ir išvykos organizuojamos klasių, grupių ar srauto principu. 
3. Švietimo pagalbos specialistų ir sielovados narių konsultacijos teikiamos individualiai arba 

vienu metu dirbama su tos pačios klasės/grupės/srauto mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos 
išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

4. Mokinių pavėžėjimas organizuojamas laikantis saugumo ir higienos normų. 
5. Gimnazijos darbuotojai su šiuo įsakymu supažindinami Darbo tvarkos taisyklių nustatyta 

tvarka. Mokinius supažindina klasių auklėtojai 2021 m. rugsėjo 1 d. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 
supažindinami per Gimnazijos internetinę svetainę. 

6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos direktoriaus 2021 
m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. V-167 „Dėl mišraus ugdymo organizavimo nuo 2021 m. birželio 1 d.“  

 
 
Direktorius        Alvydas Virbalis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 PRIEDAS 

 
5-8 KLASIŲ MOKINIAMS UGDYMAS ORGANIZUOJAMAS   

 
Klasė Auklėtojas/a Kabinetas  
5a Justina Žukauskienė 113 k.  
5b Regina Norvaišienė 112 k. 
5c Irma Kalniuvienė 103 k. 
5d Vaida Skripkauskienė 204 k. 
5e Inga Būgienė 209 k.  
6a   Martyna Uljanova 101 k.  
6b Arūnas Urbonas 208 k. 
6c Lina Odinienė  207 k. 
6d  Audronė Budrienė  311 k. 
6e Danutė Ančerytė  206 k. 
7a Ada Bastienė  205 k. 
7b Andrius Aniulis   306 k. 
7c Lina Drąsutytė-Stanienė   312 k. 
7d Birutė Šidlauskaitė   307 k. 
7e Virginija Valiūnienė  308 k. 
8a Audronė Raudienė  310 k.  
8b Aurelija Bėrantaitė 309 k. 
8c Rolandas Žiubrys  104 k. 
8d Kristina Paulauskienė  401 k. 

 
 


