
VILNIAUS SAUSIO 13-OSIOS PROGIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA LAIKANTIS SAUGUMO REIKALAVIMŲ 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-08-18), Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-08-18), Nr. V-1840 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-08-18), Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos ugdymo procesą 

nuo rugsėjo 1 d. planuojama organizuoti tokiu būdu: 

1. Tėvai į progimnaziją neįleidžiami lydėti vaikų. Išimtis: rugsėjo 1d. į paskirtas grupes, palydėti 

vaikų, galės užeiti tik vienas iš tėvų/globėjų, kuriam būtina dėvėti apsauginę veido kaukę, 

rekomenduojama – pirštines, naudoti prie įėjimo esančias rankų dezinfekavimo priemones. 

2. Tėvams atvykus kitais klausimais, prie įėjimo būtina užsidėti apsauginę veido kaukę ir įėjus kreiptis 

į budėtoją, kuris pakvies atsakingą darbuotoją. Rekomenduojame laikytis saugaus ne mažiau 1 m 

atstumo nuo darbuotojų ir naudotis prie įėjimo esančiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis. 

3. Į progimnaziją draudžiama atvesti vaikus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 ir daugiau), kurie 

turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). Jei šie požymiai pasireiškia ugdymo proceso metu, vaikas nedelsiant 

izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai / globėjai, kurie turi jį netrukus pasiimti. 

4. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai į progimnaziją įeina/išeina pro „Raudonąjį“ (Vilniaus 

Saugaus eismo centro) įėjimą. Raudona spalva mokyklos viduje pažymėtos judėjimo kryptys į 

valgyklą, sporto salę ir išėjimą iš progimnazijos, kuriomis privalės naudotis priešmokyklinukai. 

5. Priešmokyklinio ugdymo grupės darbą pradeda 7 val., baigia – 18 val.  

6. Tėvai palydi vaikus iki „Raudonojo“ įėjimo, skambina grupės tel. 868027418 (pasako vaiko vardą, 

grupę ir/ar pedagogo vardą) pedagogė ateina pasitikti vaiko, per 1 val. nuo atvykimo pamatuoja 

temperatūrą. 

7. Pasiimant vaiką, atvykus iki „Raudonojo“ įėjimo, taip pat skambinti grupės telefonu (labai prašytume 

nevėluoti pasiimti vaikų). Pasiimti vaiką iš įstaigos gali tik tėvai/globėjai. Kitu atveju reikia rašyti 

prašymą mokyklos direktorei (laisvos formos prašymą galima atsiųsti el. paštu į mokyklos raštinę, 

apie tai informuoti grupės pedagogę). 

8. Tėvai skambučiu arba sms žinute į grupės telefoną praneša apie vaiko neatvykimą iki 8 val. (kitu 

atveju dienos maitinimo išlaidos po 3-ios neatvykimo dienos toliau skaičiuojamos) 

9. Prašytume iki kito mėnesio 20 dienos susimokėti už mokyklos teikiamas paslaugas (detalesnę 

informaciją apie mokėjimus pateiks mokyklos buhalterė kartu su pirma sąskaita). 

10. Tėveliai, kurie nori pasinaudoti valstybės teikiamomis lengvatomis mokant už mokyklos 

paslaugas, prašytume parašyti prašymą ir atnešti dokumentus iki rugsėjo mėn. 20 d. (atnaujintą 

informaciją dėl galimų lengvatų atsiųsime el. paštu pirmąją rugsėjo savaitę). 

11. Vaikas asmeninėje spintelėje privalo turėti: 

▪ atsarginius drabužėlius 

▪ šukas 

▪ pižamą 

▪ vidaus avalynę 

▪ sportinę aprangą 

▪ maišelį drabužiams (nešvariems). 

12. Vaikui draudžiama atsinešti į grupę bet kokius asmeninius daiktus, maistą, žaislus. 

13. Mokykla aprūpina vaikus visomis ugdymo ir kanceliarinėmis priemonėmis. 

14. Grupės darbas organizuojamas pagal mokyklos patvirtintą dienos ritmą (pridedama). 

15. Rugsėjo 1-ą savaitę visiems tėvams bus išsiųsti el. dienyno TAMO prisijungimai. 

16. Rugsėjo pradžioje grupės pedagogas organizuos nuotolinį tėvų susirinkimą (informuos el. paštu) 

 

17. Visi mokyklos bendruomenės nariai skatinami laikytis higienos taisyklių: 



▪ jei pasireiškia peršalimo simptomai, buvo galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu, 

likite namie; 

▪ dažnai plaukite rankas; 

▪ kosint ir čiaudint užsidenkite burną ir nosį sulenkta alkūne; 

▪ dezinfekuokite bendrai naudojamus daiktus; 

▪ dėvėkite apsauginę veido kaukę situacijose, kuriose būtina. 

 

 

 

 

 


