PATVIRTINTA
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo
centro direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-23
UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS JONO LAUŽIKO
KONSULTACINIAME-MOKYMO CENTRE
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Jono Laužiko konsultaciniamemokymo centre (toliau - centras) 2020-2021 m. m. aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja būtinąsias
ugdymo sąlygas centre 2020- 2021 m. m.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų
sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
rekomendacijomis bei centro tarybos nutarimais.
3. Aprašas paskelbiamas
pasitarimo metu.

centro interneto svetainėje, taip pat teikiama centro bendruomenei

II SKYRIUS
MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS
4. Į centrą draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3C ir daugiau),
kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, sloga ir pan.), kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais gyvenantiems
asmenims izoliacijos laikotarpiu.
5. Gydymo įstaigose mokinių sveikatos būklė yra stebima ir užtikrinama, kad į tiesiogines pamokas
atvyktų tik sveiki mokiniai.
6. Centre sudaromos sąlygos mokiniams ir darbuotojams matuotis kūno temperatūrą bekontakčiu
termometru.
7. Centro darbuotojai uždarose centro erdvėse (ugdymo patalpose, koridoriuose ir kt.) privalo
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius), kai neišlaikomas 2
metrų atstumas tarp asmenų.
8. Nosį ir burną dengiančias priemones mokiniams (prireikus) parūpina gydymo įstaiga.
9. Mokytojus ir darbuotojus nosį ir burną dengiančiomis priemonėmis aprūpina Vilniaus miesto
savivaldybė ir centro administracija.

10. Centre yra skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai arba rankų džiovintuvai, visose patalpose
yra rankų dezinfekavimo priemonės.

11. Mokiniai neturi turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis
darbas su mokiniais.
12. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), nedelsiant apie tai informuojami medikai ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso
linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
13. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti centro patalpas ir kreiptis konsultacijos Karštąja koronaviruso
linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
14. Centro darbuotojai privalo nedelsiant informuoti centro vadovus apie darbuotojui, mokiniui
nustatytą COVID-19 ligą. Gavęs šią informaciją centras apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį
visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su
NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
15. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja
nuotoliniu būdu.

III SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
16. Ugdymas centre 1-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniams organizuojamas tiesioginiu būdu.
17. Pamokos mokiniams vyksta pastoviose ugdymo patalpose pagal kas savaitę direktoriaus
pavaduotojų ugdymui sudaromus tvarkaraščius ir mokytojų darbo grafikus.
18. Po kiekvienos pamokos pamokų 2020-2021 m. m. tvarkomos ugdymo patalpos: kabinetai
išvėdinami, paviršiai ir priemonės dezinfekuojami.
19. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, išvėdinamos prieš pamokas ir kiekvienos
pertraukos metu.
20. Mokiniai pamokose privalo turėti ir naudotis tik savo mokymo priemonėmis, priemonėmis
nesidalijama.
21. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir
dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
22. Konsultacijos gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu mokytojo su mokiniais sutartu laiku.
23. Neformalusis švietimas organizuojamas pagal neformaliojo švietimo tvarkaraštį tik tos pačios
klasės/grupės/mokiniams.
24. Centro darbuotojų pasitarimai, savivaldos institucijų posėdžiai,
nuotoliniu būdu.

susirinkimai vykdomi

25. Prireikus, individualūs pokalbiai organizuojami nuotoliniu būdu. Individualius pokalbius
centre galima organizuoti tik išimties atvejais, užtikrinant saugų atstumą ir dėvint apsaugines kaukes.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Pasikeitus teisės aktams, atitinkamai keičiami šio aprašo punktai.

