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KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS  MOKYKLOS-DARŽELIO  

KARANTINO METU IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas (toliau – 

tvarka) yra skirtas padėti Kauno Motiejaus Valančiaus  mokyklos-darželio (toliau – įstaigos) 

bendruomenei nuo 2020 m. gegužės 18 dienos organizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

procesą iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro — 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. Nr. V-

1116 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-11 Nr. SR-2206 „Dėl 

ugdymo organizavimo 2019-2020 mokslo metais“ raštu, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 8 

d. Nr. V-1104 sprendimu „Dėl prevencinių labaratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso 

infekcijai) diagnozuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams“, Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. Nr. V-483 įsakymu „Dėl sunkių 

lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimu“. 

 

II. ĮSTAIGOS PASIRENGIMAS 
 

 

3. Įstaigoje susitarta dėl Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijų įgyvendinimo: 
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3.1. šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas gerai matomoje vietoje pastatomi rankų dezinfekcijai 

skirtas priemonės; 

3.2. šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas skelbiame informaciją apie asmens higienos laikymosi 

būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

3.3. priežiūros paslaugų teikimo vietose tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo); 

3.4. ugdymo patalpos vėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 
 

3.5. patalpų aplinkos bus valomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu; 

3.6. įstaigos patalpos ir išėjimai bus dezinfekuojami kas 2 val., lauko aikštelėse žaidimų 

įrenginiai 1 kartą dienoje; 

3.7. vaikų maitinimas organizuojamas grupėse. Padėjėjos atsiimant maistą iš virtuvės laikosi 

atstumo ir dėvi apsaugos priemones (dengiančias burną ir nosį). Kiekvienai grupei skirtas konkretus 

maisto atsiėmimo iš virtuvės laikas. Vienu metu maistą atsiima tik vienos grupės padėjėja. Prieš 

einant atsiimti maistą ir porcijuojant, padėjėjos nusiplauna rankas. 

 

III. VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ 
 

 

4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams (globėjams) rekomenduojame 

ugdyti vaiką (-us) namuose nuotoliniu būdu: 

4.1. kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dė1 kurių ekstremaliosios situacijos ar 

karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“; 
 

4.2. kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 

m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso 

liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos 

nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtinių širdies nepakankamumu 

2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su 

inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios 

šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo 

šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija 
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atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos 

nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas 

imunosupresinis gydymas). 
 

5. Jei vaikas sveikas, jį leisti į ugdymo įstaigą nėra privaloma – tėvai (globėjai) gali jį ir toliau 

prižiūrėti namuose. Vaikui nedalyvaujant ugdymo procese, kai paskelbtas karantinas, mokesčio už 

darželį tėvams (globėjams) mokėti nereikia. 
 

6. Visų grupių darbo laikas įprastas 7.30-18.00 val.  Siekiant maksimaliai laikytis grupių 

izoliacijos principo: 

 
6.1. vaikai nuolat lanko tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta 

skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke; 

 
6.2. tos pačios šeimos vaikai paskiriami į vieną grupę, apie tai informuojant tėvus (globėjus) 

asmeniškai. 

7. Tėvai (globėjai) privalo: 
 

7.1. atlydintys ir pasiimantys vaikus tėvai (globėjai) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Susidarius didesniam atvykusiųjų 

skaičiui, laikomasi saugaus (bent metro) atstumo, stovi prie įėjimo pažymėtų linijų; 
 

7.2. įėję į įstaigos tambūrą dezinfekuoti rankas. Šalia įėjimo į įstaigą bus skelbiama 

informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 

ir kt.); 
 

7.3. pirmą vaiko atvykimo dieną į įstaigą privalo užpildyti (prie įėjimo į įstaigą) arba atnešti 

(kas turi galimybę atsispausdinti) pateiktą tėvų (globėjų) deklaraciją (priedas Nr1). 

7.4. atsakyti į visuomenės sveikatos specialisto ar kito vadovo paskirto darbuotojo klausimus 

apie vaikų, šeimos narių sveikatos būklę; 

7.5. nusprendę kurią nors dieną vaiko nevesti į įstaigą, telefonu informuoja grupės mokytoją 

iki 8.30 val. 

7.6. kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoti grupės mokytoją ir 

kreiptis į vaiką gydantį šeimos gydytoją. 
 

8. Tėvai (globėjai) į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes neįleidžiami. 
 

9. Kiekvieną  rytą  visos  grupės  priima  vaikus  nuo  7.30  val.  iki  8.30  val.   
 
 Įstaigos durys užrakinamos 8.30 val.  
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9.1. Prie įėjimų pasitiks įstaigos darbuotojai, nosį ir burną dengiančiomis apsaugos 

priemonėmis. Tėvai (globėjai) informuoja vaikus iš anksto apie šią procedūrą. Rekomenduojama 

tėvams (globėjams) iš anksto susitarti su vaiku dėl trumpo atsisveikinimo ritualo. 
 

9.2. Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė: matuojama bekontakčiu 

termometru temperatūra. Vaiko kūno temperatūros rodmenys ir kita su sveikata susijusi informacija 

pažymima sveikatos būklės vertinimo žurnale (priedas Nr.2). 
 

10. Į įstaigą gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių ir įvertinus 

vaiko tėvų (globėjų) pateiktą įstaigai deklaraciją. 
 

11. Ugdymo proceso metu išryškėjus vaiko sveikatos negalavimams grupės mokytoja atveda 

vaiką į visuomenės sveikatos specialisto kabinetą, pamatuojama temperatūra, įvertinama vaiko 

sveikatos būklė ir informuojami vaiko tėvai (globėjai). Kol atvyks tėvai (globėjai), vaikas pasilieka 

visuomenės sveikatos specialisto kabinete. 

12. Tėvai (globėjai) prieš atvykdami pasiimti vaiko, paskambina grupės mokytojui. Tuomet 

vaikui bus pamatuota temperatūra, aprengtas ir išvestas į lauką. Jei tėvai (globėjai) atvyksta pasiimti 

vaiko tuo metu, kada vaikai lauke, gali tekti palaukti kol jam bus pamatuota temperatūra ir 

užfiksuota sveikatos būklės vertinimo žurnale. 

 

IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 
 

 

13. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir jų padėjėjai tą pačią dieną dirba tik 

vienoje grupėje. 

14. Mokytojai grupės veiklą organizuoja taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių 

vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke. Pedagogai neorganizuoja bendrų veiklų kelioms vaikų 

grupėms. 
 

15. Švietimo pagalbos specialistai (logopedė, psichologė) bei menų pedagogai dirba su 

vaikais nuotoliniu būdu ir pagal užsiėmimų grafiką. Esant poreikiui organizuojamos kontaktinės 

švietimo pagalbos specialistų konsultacijos. Jos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik 

su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto. 
 

16. Siekiant užtikrinti vaikų aktyvumą bei patalpų vėdinimą, atsižvelgiant į oro sąlygas, 

ilginamas vaikų ugdymasis lauke. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai lauke žais 

    atskirtose erdvėse.  
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V. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS 
 

 

17. Visiems įstaigos darbuotojams tiesiogiai dirbantiems su vaikais rekomenduojama atlikti 

prevencinius laboratorinius tyrimus COVID-19 (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir gavus 

atsakymą informuoti įstaigos visuomenės sveikatos specialistą. Visuomenės sveikatos specialistas 

atsakingas už statistinių duomenų apie darbuotojus kaupimą (patikrintų darbuotojų skaičius, 

teigiamų tyrimų skaičius) ir pateikimą Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui 

el paštu svietimo.skyrius@kaunas.lt kiekvieną pirmadienį iki 9 val. 

18. Darbuotojas pirmą atvykimo dieną į darbą privalo užpildyti darbuotojo deklaraciją 

(priedas Nr.3) prie įėjimo į įstaigą arba atnešti pasirašytą (kas turi galimybę atsispausdinti). 
 

19. Kiekvieną dieną darbuotojui atvykus į įstaigą ir išvykstant  matuojama kūno temperatūra 

ir pažymima darbuotojų sveikatos būklės vertinimo žurnale (priedas Nr.4). 
 

20. Darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. 

21. Darbuotojai su vaikais neturi kontakto, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 
 

vaikais. 
 

22. Darbuotojams, kuriems darbo metu pasireiškia ūminių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pavyzdžiui: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir 

pan., nedelsiant nušalinami nuo darbo. Jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba susisiekti su šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 

23. Įstaigos vadovas gavęs iš darbuotojo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą 

(koronaviruso infekciją) apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos, bendradarbiauja nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taiko 14 dienų 

izoliaciją. 

24. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

25. Darbuotojai, turintys ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pavyzdžiui: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių informuoja 

įstaigos vadovą ir į darbą neatvyksta. 

 

 

     SUDERINTA 

Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio 

tarybos 2020 m. gegužės 15 d. posėdyje, 

protokolas Nr. 15-2



 


