
PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

Ugdymo proceso organizavimo saugos reikalavimai 

I. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai 

1. Bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, valgykloje, mokytojų kamb., bibliotekoje ar pan.) dėvi 

nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

2. Pamokas, konsultacijas, neformalaus švietimo užsiėmimus veda pagal direktoriaus įsakymu 

patvirtintus tvarkaraščius. 

3. Bendraudami su mokiniais, laikosi saugaus ne mažesnio nei 1 m lauke ir 2 m viduje atstumo. Jei 

saugaus atstumo laikytis nepavyksta, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

II. Mokiniai 

4. Į mokyklą įeina ir iš jos išeina: 

- 1 - 4 klasių pro pradinių klasių avarinį išėjimą;  

- 5, 8, 6c, 6d, 7c klasių  pro pagrindines duris; 

- 6a, 6b, 7a, 7b, 9, 10 klasių pro mažųjų laiptų avarinį išėjimą į Gandingos g. pusę (į tą pusę kur 

„Viados“ degalinė, „Bumas“).   

5. Įeidami į mokyklą dezinfekuoja rankas. 

6. Bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, valgykloje, rūbinėje, bibliotekoje ar pan.) dėvi nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

7. Ateina tik jiems paskirtu laiku ir nesibūriuoja koridoriuose, laukia tik lauke, esant blogam orui – 

kabinete arba prie kabineto.    

8. Bendraudami su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kitais mokiniais, laikosi saugaus ne 

mažesnio nei 1 m lauke ir 2 m viduje atstumo.  

9.  Laikosi asmens higienos reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo).  

10.  Negali dalyvauti veiklose mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kurie turi 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

III. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

11.  Atlydi mokinius tik iki mokyklos. 

12.  Dalyvaudami klasės renginiuose, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). 

13.  Į susitikimus su mokytojais, klasių vadovais, švietimo pagalbos specialistais atvyksta iš anksto 

suderintu laiku ir dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones). 

 

IV. Klasių vadovai 

14.  Supažindina mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) su  Ugdymo proceso organizavimo saugos 

reikalavimais. 
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