
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

TAISYKLĖS COVID – 19  PANDEMIJOS METU  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno technologijos universiteto gimnazijos (toliau – Gimnazijos) veiklos organizavimo 

taisyklės (toliau – Taisyklės) COVID – 19  pandemijos metu parengtos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimais Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų” (2021-06-30), ir Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų” 2021-03-05).  

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

Nuo 2021 rugsėjo 1 d. Gimnazijos veikla organizuojama vadovaujantis šiais principais:  

2. Sudaroma galimybė mokiniams dalyvauti ugdyme, gauti konsultacijas, švietimo pagalbos 

paslaugas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis jų kontaktas su kitais asmenimis, taip pat ir 

nuotoliniu būdu.  

3. Siekiama riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek po 

pamokų: esant galimybei, vienos klasės mokiniams ugdymo veiklas visą dieną organizuojant toje 

pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei priskirtą 

patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją).  

4. Gimnazijos patalpas paskirstant pagal skirtingas amžiaus grupes:  

4.1 ugdymas 1-2 Gimnazijos klasėms organizuojamas 2 Gimnazijos aukšte; 

4.2 ugdymas 3-4 Gimnazijos klasėms organizuojamas 3, 4 ir 5 Gimnazijos aukštuose; 

4.3 1-2 Gimnazijos klasėms informacinių technologijų pamokos organizuojamos 2 

aukšte įrengtame laikinąjame IT kabinete (buvęs lietuvių kalbos kabinetas), o gamtos 

mokslų pamokos organizuojamos klasei priskirtoje patalpoje; 

4.4 3-4 Gimnazijos klasėms informacinių technologijų ir gamtos mokslų pamokos 

organizuojamos dalykų kabinetuose esančiuose 5 aukšte; 

4.5 rūbinės 1-2 Gimnazijos klasėms yra 0 Gimnazijos aukšte; 

4.6 rūbinės 3-4 Gimnazijos klasėms yra 3 Gimnazijos aukšte; 

4.7 sanitarinės patalpos 1-2 Gimnazijos klasėms yra 1-2 Gimnazijos aukštuose; 

4.8 sanitarinės patalpos 3-4 Gimnazijos klasėms yra 3-4-5 Gimnazijos aukštuose; 



4.9 poilsio zona 1-2 Gimnazijos klasėms yra 0 Gimnazijos aukšte; 

4.10 poilsio zona 3-4 Gimnazijos klasėms yra 4 Gimnazijos aukšte Eneba poilsio 

zonoje. 

5. Atitinkami srautų valdymo principai pasirinkti atsižvelgus į Gimnazijos erdvių išplanavimą: 

5.1 du įėjimai, kuriais patenkama į bendrą laiptinę (vienintelė Gimnazijoje), kuria 

patenkama į mokymosi erdves esančias 2-5 aukštuose; 

5.2 viduriniame ugdyme mokymas organizuojamas mobiliose grupėse, kuriose 

reikalingas didesnis kiekis patalpų ir specializuotų kabinetų; 

6. Kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. 

7. Gimnazijos darbuotojams į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais (pvz., 

valytojas, sargas, elektrikas, santechnikas ir pan.) rekomenduojama vengti kontakto su 

mokiniais.  

8. Gimnazijos darbuotojams ir mokiniams būtina laikytis šių asmens higienos taisyklių:  

8.1 dažnai plauti rankas;  

8.2 laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo;  

8.3 blogai pasijutus nedelsiant pasimatuoti kūno temperatūrą;  

8.4 prieš patenkant į Gimnaziją ir Gimnazijos bendro naudojimo erdves arba išeinant iš 

jų būtina dezinfekuoti rankas ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

8.5 esant poreikiui, mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims sudaryta 

galimybė bekontakčiu termometru matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į 

Gimnaziją; 

8.6 visiems vyresniems nei 6 metų asmenims privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) visose 

gimnazijos patalpose, taip pat vežant mokinius autobusais. Kaukių leidžiama nedėvėti 

mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, 

kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 

asmens sveikatos būklei, jiems rekomenduojama nešioti veido skydelį. 



8.7 užtikrinti kuo dažnesnį švietimo įstaigos patalpų vėdinimą. Patalpos, kuriose 

organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos turi būti išvėdinamos 

prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai 

(ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, 

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

rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos 

(salės ir pan.), po kiekvienos klasės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir 

išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas 

mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas 

aplinkos valymas švietimo įstaigoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 

pandemijos metu.  

9. Gimnazijos veiklose draudžiama dalyvauti: 

9.1  mokiniams ir Gimnazijos darbuotojams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C 

ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan); 

9.2 mokiniams ir Gimnazijos darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus  mokinius ar darbuotojus, Gimnazijos veiklose dalyvaujančius 

nuotoliniu būdu. 

10. Lankytojai (mokinių tėvai (globėjai ar rūpintojai) ir kiti suinteresuoti asmenys) į Gimnaziją 

priimami tik iš anksto susitarus.  Jiems galioja 8 ir 9 punktuose numatytos sąlygos.  

11. Mokiniai ir Gimnazijos darbuotojai, kuriems 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.), nedelsiant nušalinami nuo mokymosi/darbo, jiems 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo 

šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.  

12. Gimnazijai iš mokinio ar darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID – 19  ligą 

(koronaviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį 

turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.  

 



III. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI 

13. Taisyklės yra privalomos visiems Gimnazijos mokiniams, darbuotojams ir kitiems jose 

įvardintiems suinteresuotiems asmenims.   

14. Darbuotojai, mokiniai ir kiti suinteresuoti asmenys su Taisyklėmis bei jų pakeitimais yra 

supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir įsipareigoja jų laikytis.  

15. Taisyklių pažeidimai gali būti laikomi Mokinių taisyklių arba darbo pareigų pažeidimais, už 

kuriuos gali būti taikoma drausminė atsakomybė lokalinių teisės aktų numatyta tvarka.  

16. Už pasirašytiną darbuotojų, mokinių ir kitų suinteresuotų asmenų supažindinimą su šiomis 

Taisyklėmis atsakingi Gimnazijos administracija ir klasių vadovai.  

17. Šios Taisyklės galioja ir Gimnazijos bendrabutyje. Už jų įgyvendinimą atsakinga 

bendrabučio auklėtoja.  

18. Taisyklės gali būti peržiūrimos ir koreguojamos pasikeitus teisiniams aktams, 

reglamentuojantiems švietimo įstaigų veiklą COVID – 19  pandemijos metu.  


