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PATVIRTINTA 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos  mokyklos 

direktoriaus  

2021 m.  rugsėjo 10 d. įsakymu  Nr. 60-V/1.3. 
 
 

ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS 

UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO 2021-2022 MOKSLO METAIS  

TVARKA 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUSTATOS 
 

1. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos (toliau – Mokyklos) ugdymo proceso 

įgyvendinimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Mokyklos 

ugdymo organizavimo tvarką ekstremalios situacijos dėl COVID-19 viruso grėsmės sąlygomis. 

2. Ugdymo procesas Mokykloje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją 

ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais (2021 rugpjūčio 20 

d. V-1904)  ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo“ ir kitais teisės 

aktais. 
 

II SKYRIUS  

SAUGOS PRIEMONĖS 

 

3. Mokykloje turi būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami 

mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo: 

3.1. Mokyklos  darbuotojai (tarp jų ir pedagogai) ir mokiniai, ir tretieji asmenys (pvz., tėvai 

(globėjai, rūpintojai) bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, aktų salėse, klasėse ar pan.) 

privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones) (toliau – kaukes). Kaukių leidžiama nedėvėti pradinių klasių mokiniams ar  neįgalumą 

turintiems asmenims ir kitiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatos būklei; 

3.2. Mokyklos  teritorijoje ir renginiuose lauke kaukės yra rekomenduojamos; 

3.3. susirinkimuose, kai tarp dalyvių išlaikomas 1,5-2  metro atstumas ir visi dalyviai yra 

imunizuoti, kaukės nėra privalomos, tačiau rekomenduojamos. 

4. Reikalavimų dėl atstumų laikymosi pamokos metu mokiniams nėra, tačiau 

rekomenduojamas 1 metro atstumas. Mokytojui rekomenduojama pamokos metu laikytis 2 metrų 

atstumo nuo mokinių. Mokiniai ir mokytojas pamokos metu privalo dėvėti kaukes. Kaukių 

mokiniams dėvėti nebūtina per šokio, dainavimo ir pučiamųjų instrumentų pamokas. Imunizuoti 

mokytojai, kurie gali išlaikyti 2 metrų atstumą nuo mokinių, kalbėdami gali naudoti apsauginius 

skydelius. 

5. Visiems Mokyklos darbuotojams, mokiniams ir atvykusiems pašaliniams asmenims prie 

budinčio yra sudarytos sąlygos esant poreikiui matuoti(s) kūno temperatūrą. 

6. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į 

mokyklą. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti asmenys į Mokyklos patalpas įeina tik 

išskirtiniais atvejais. Visi atvykę asmenys privalo turėti Galimybių pasus (nuo rugsėjo 13 d.), dėvėti 

apsaugos kaukes bei registruotis pas budintį. 

7. Draudžiama į Mokyklą  atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija. 

8. Draudžiama į Mokyklą atvykti asmenims, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) 

ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 
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9. Prie įėjimo į Mokyklos pastatus  skelbiama informacija: 

9.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

9.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

9.3. apie draudimą į Mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C 

ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

10. Mokinys, 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 atskiriamas nuo kitų mokinių, apie tai informuojami jo 

tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama mokinį registruoti ir 

pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba 

pildant elektroninę formą adresu www.1808.lt . Pilnamečiams mokiniams leidžiama nedelsiant 

apleisti Mokyklos patalpas savarankiškai. 

11. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga,   kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti Mokyklos patalpas ir teritoriją. Darbuotojui 

rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba pildant elektroninę formą adresu www.1808.lt. 

12. Mokyklos  darbuotojai, mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant 

informuoti Mokyklos administraciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą ar NVSC 

paskirtą izoliaciją. Gavęs šią informaciją Mokyklos direktoriaus paskirti atsakingi darbuotojai privalo 

apie tai nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

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

taikant izoliaciją, taip pat priimti sprendimą dėl klasių/grupių/srautų nuotolinio mokymosi. 

13. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese 

dalyvauja nuotoliniu būdu. Mokytojai veda nuotolines ir/ar hibridines pamokas, mokiniai seka 

mokymosi nuorodas Tamo dienyne, jeigu yra poreikis, individualiai gauna užduotis ir/ar  gali 

konsultuotis su mokytoju. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

14. Užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse, vienu metu, gali dalyvauti   ne 

daugiau kaip 30 asmenų. 

15. Mokinių srautų judėjimo reguliavimui, kad nesusidarytų grūstys ir mokiniai 

nesibūriuotų, pagal galimybes sudaromi judėjimo maršrutai, numatomi skirtingi įėjimai.  

16. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis srautų izoliavimo principo. 

Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas. 

Tėvų susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu arba išimtinais atvejais tiesiogiai, laikantis šiose 

sąlygose numatytų reikalavimų. 

17. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, išvėdinamos po kiekvienos 

pamokos - prieš atvykstant kitiems mokiniams ar kito srauto grupei.  

18. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, 

laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ar drėgnomis 

servetėlėmis ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

19. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (aktų salė ir pan.), po kiekvienos 

pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. 

20. Tualetuose  mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ar šaltas 

vanduo) prie praustuvių  patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai.  

http://www.1808.lt/
http://www.1808.lt/
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21. Darbuotojų rankų dezinfekcijai gerai matomoje vietoje prie įėjimo į Mokyklą 

pakabinamas rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. Darbuotojai privalo laikytis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl tinkamos rankų higienos.  

22. Kitas aplinkos valymas Mokykloje  turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

23. Turi būti maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti 

lauke. 

24. Mokykloje besimokantys suaugusieji į kontaktines pamokas priimami  tik su galimybių 

pasu. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Su šiuo Aprašu ir jo pakeitimais mokinius privalo supažindinti instrumento mokytojas, 

darbuotojus – tiesioginiai vadovai. 

26. Pasikeitus teisės aktams ar sergamumo COVID-19 virusu Lietuvoje, Rokiškio rajone ar 

Mokykloje situacijai, gali būti keičiamos šio Aprašo nuostatos. 

27. Aprašas skelbiamas Mokyklos internetiniame tinklapyje https:/mm.rokiskis.lm.lt 

28. Su šiuo Aprašu ir jo pakeitimais mokinius pasirašytinai privalo supažindinti klasės 

vadovas, darbuotojus – tiesioginiai vadovai. 

29. Pasikeitus teisės aktams ar sergamumo COVID-19 virusu Lietuvoje, Rokiškio rajone ar 

Gimnazijoje situacijai, gali būti keičiamos šio Aprašo nuostatos. 

30. Aprašas skelbiamas Mokyklos internetiniame tinklapyje www.muzika.rokiskyje. 

 

     ____________________________ 

http://www.muzika.rokiskyje/

