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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 

lygio  ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. Nr. V -585 

sprendimu ,,Dėl konsultacijų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ bei Lietuvos 

Respublikos švietimo, kultūros ir sporto ministro 2021 m. balandžio 19 d.  įsakymu Nr. V-576 ,,Dėl 

vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020–2021 mokslo 

metais“, siekiant užtikrinti saugų mokinių mokymąsi, administracijos darbuotojų, pedagogų ir 

aptarnaujančio personalo darbą  nuo 2021 m.  gegužės 3 d. Marijampolės profesiniame rengimo 

centre,  

į p a r e i g o j u  laikytis šių rekomendacijų: 

1. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymo procesas 

organizuojamas derinant kasdienį mokymo proceso organizavimo ir nuotolinį mokymo proceso  

organizavimo būdus. 

2. Pagrindinis vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių mokymo  

proceso organizavimo būdas – kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas, kuriuo  

organizuojama didesnė ugdymo proceso dalis. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu  

negali būti vykdoma daugiau negu 50 procentų ugdymo procesui skirto laiko.  

3. Organizuojant vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių 

ugdymo procesą turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis sąlygos. 

4. Marijampolės PRC vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams 

ugdymo procesas organizuojamas tokia tvarka: 

4.1. užsiėmimai vyksta nedidesnėmis, kaip po 10 asmenų grupėmis. Uždaroje erdvėje              

1 asmeniui turi tekti ne mažiau kaip 10 m2 ploto, išlaikant 2 m atstumą tarp asmenų. 

4.2. mokytojai savo mokinius pasitinka, palydi į pamokoms skirtas patalpas, baigiantis 

užsiėmimams, prie pagrindinių mokomųjų korpusų durų. Gimnazijos skyriaus mokiniams matuojama 

temperatūra (ne daugiau kaip 37,30 C). Mokiniams matuojama temperatūra ir mokiniai registruojami 

Google debesijos lankomumo žurnale mažąja raide k. 

4.3. pamokų metu (klasėje, laboratorijoje ar lauke) mokiniams ir mokytojams privalu 

dėvėti kaukes. 



4.4. mokymo ir pertraukų metu laikomasi visų nustatytų saugaus atstumo, asmens 

higienos, asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimo, patalpų vėdinimo ir dezinfekavimo sąlygų. 

5. Marijampolės PRC kontaktiniu būdu dirbti su mokiniais gali tik tie mokytojai, kurie: 

5.1. profilaktiškai pasitikrinę dėl COVID-19 ir turintys tyrimo rezultato neigiamą 

atsakymą ir periodiškai testuojasi Marijampolės PRC direktoriaus nustatyta tvarka. Testuotis nereikia 

tiems mokytojams, kurie paskiepyti vakcina nuo koronaviruso pagal pilną skiepijimo schemą 

mažesniu nei 180 dienų laikotarpiu arba yra persirgę koronavirusu ir nuo teigiamo PGR arba antigeno 

testo rezultato praėjo mažiau nei 180 dienų; 

5.2. neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas ne didesnė kaip 37,3 °C), kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.); 

5.3. atvykstantiems darbuotojams į darbą, matuojama darbuotojų kūno temperatūra. 

Asmenis, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo; 

5.4. nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą; 

5.5. darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymiams (pvz., karščiavimas (37,3° C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, 

viduriavimas ir pan.), darbuotojas nedelsiant nušalinamas nuo darbo. (Tokiu atveju, siūloma 

darbuotojui konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu). 

6. Baigiamų klasių mokiniams, sugrįžusiems į kontaktinį mokymąsi, rekomenduojama 

skiepytis ir  profilaktiškai testuotis dėl COVID-19. Mokinių profilaktinio testavimo kontrolę                           

p a v e d u  grupių vadovams. 

7. Įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u: 

7.1. Gimnazijos skyriuje – L. e. Gimnazijos skyriaus vedėjo pareigas Valdimantui 

Kvietkauskui; 

7.2. Kudirkos Naumiesčio skyriuje – Marijai Jurgilienei, Kudirkos Naumiesčio skyriaus 

vedėjai; 

7.3. Vilkaviškio skyriuje –  Gražvydui Šliauteriui, Vilkaviškio skyriaus vedėjui; 

8. Atsakinga  už viso Marijampolės PRC baigiamųjų klasių ugdymo proceso 

organizavimą  s k i r i u  Romą Šimukauskienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

9. Į p a r e i g o j u Romualdą Škarnaitę, sekretorę,  elektroninių ryšių priemonėmis su 

šiuo įsakymu supažindinti visus atsakingus asmenis.  
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