
 

 

 

PATVIRTINTA  

Šilutės lopšelio darželio „Žvaigždutė“ 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 3 d.  

įsakymu Nr. V1-37 

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“  

 UGDYMO (SI) ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ TVARKA 
 

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro-valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840 sprendimu:  

Parengta šie Tvarkos Reikalavimai, Rekomendacijos: 

 

1.Užtikrinti, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos būtų organizuojamos 

grupėse vadovaujantis izoliacijos principo: 

1.1.Vaikai, lankytų tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta 

skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto. 

1.2. Ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai tą pačią dieną dirbtų tik toje pačioje 

grupėje. 

1.3. Su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

jais. 

1.4. Pagalbos vaikui specialistai (logopedas, socialinis pedagogas) tą pačią dieną į kabinetą 

gali atsivesti skirtingų grupių vaikus, tačiau užsiėmimai turi būti organizuojami vienos grupės 

vaikams, po to  kitos grupės vaikams. Tarp užsiėmimų turi būti ne  trumpesnis 15 min. laiko tarpas, 

kurio metu patalpa turi būti išvėdinama ir drėgnu būdu nuvalomi paviršiai, kuriuos lietė vaikas. 

1.5.Grupės, kurios naudojasi bendra laiptine, pedagogai ėjimą į lauką ir grįžimą iš lauko turi  

organizuoti taip, kad laiptinėje nesusitiktų skirtingų grupių vaikai. 

1.6. Atsižvelgiant į vaiko emocinę būklę adaptacijos laikotarpiu sudaryti  tėvams galimybę 

pabūti su savo vaiku  grupės patalpoje.  

1.7. Vaikai maitinami tik grupės patalpose. 

1.8. Visi darbuotojai kontakto metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančią kaukę, išlaikyti 2 

m. atstumą. 

2.Užtikrinti, kad uždarose patalpose    nebūtų     organizuojami renginiai, bendros veiklos 

kelioms vaikų grupėms. Laikytis saugumo reikalavimų organizuojant ugdymą kūno kultūros, 

muzikos salėse, žaidimų kambaryje. Patvirtintas valymo, vėdinimo grafikas po kiekvienos 

organizuotos šiose salėse veiklos. 

3.Maksimaliai išnaudoti galimybes ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke organizuojamas 

renginys kelioms grupėms,   tarp dalyvių griežtai laikomasi 1 metro atstumo. 

4.  Prie įėjimo į patalpas pateikiamas skystis rankų dezinfekcijai. Pateikiama ir atnaujinama  

informacija:  

4.1. nurodyta visose penkiose  laiptinėse (sunumeruota) grupių srautai;  

4.2. asmens higienos laikymosi reikalavimai (rankų, kosėjimo, čiaudėjimo); 

4.3.griežtas reikalavimas kaukių dėvėjimui, išskyrus neįgalumą turintiems asmenims, kurie 

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

4.4. draudžiama    įstaigą    lankyti   vaikams,    tėvams  ir  darbuotojams kuriems pasireiškia  

karščiavimas ir kiti negalavimai. Draudžiama  neštis žaislus, maistą ir kitus daiktus į grupes; 

4.5. draudžiama    į      švietimo   įstaigą    atvykti   asmenims,   kuriems   privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu. Jei yra žinoma,  kad  į  įstaigą,    be  NVSC  leidimo atvyksta asmuo,  kuriam 

privaloma saviizoliacija, pranešti bendruoju pagalbos Nr. 112. 

            5.Visuomenės  sveikatos specialistas užtikrina,  kad   kasdien būtų   profilaktiškai pamatuota 

kūno  temperatūra  ne mažiau kaip 40 procentų   ugdytinių   ir   20  procentų mokytojų,     ugdytinis,   



 

 

 

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.), nedelsiant    turi   būti    izoliuojamas  (Izoliavimo vieta-žaidimų kambarys) apie tai 

informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

dėl tolimesnių veiksmų. 

              6.Jeigu įstaiga iš darbuotojo, ugdytinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie 

darbuotojui ar ugdytiniams nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant 

privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie   Sveikatos    apsaugos ministerijos 

(toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant      10 

dienų izoliaciją. 

 7. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ darbuotojas, vykdantis sveikatos priežiūrą 

įstaigoje atsakingas už informacijos pateikimą ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), 

darbuotojams bei paskelbimą prie įėjimo į švietimo įstaigą. 

 8. Ugdytinių,      darbuotojų,        ugdytinių atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimą 

(temperatūros matavimą) vykdo įstaigos sveikatos priežiūros specialistas tel. Nr. 8 648 64224,  

(maitinimo organizatoriaus kabinetas) esantis šalia maisto ruošimo patalpos. Jai nesant  gali padėti 

kitas maitinimo organizatorius tel. Nr. 8 699 49764. 

                9. Pašaliniams  asmenims įeiti į įstaiga draudžiama. Išskyrus atvejus, kai jie teikia 

paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui, maitinimui. Esant būtinybei patekti į įstaigą,  

skambinti administracijai tel. 844162163, direktoriui  tel. 868407100. 

 

      

 


