PATVIRTINTA
Joniškio žemės ūkio mokyklos
direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. V-166

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS
UGDYMO, MOKYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ TVARKOS
APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Joniškio žemės ūkio mokyklos (toliau – Mokykla) ugdymo, mokymo ir darbo
organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1552 sprendimu „Dėl pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-1863 „Dėl
viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“, 2021 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-1908 sprendimu
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl
formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ .
2. Šis Aprašas reglamentuoja mokinių ugdymo ir mokymo, mokytojų, švietimo
pagalbos specialistų, administracijos darbuotojų, valgyklos darbo organizavimo būtinąsias
sąlygas valstybės ekstremalios situacijos metu.
II SKYRIUS
MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ, ADMINISTRACIJOS
DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINOSIOS SĄLYGOS
3. Bendrose uždarose patalpose (klasėse, koridoriuose, valgykloje ir pan.) ir kitose
mokymo vykdymo vietose dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido
kaukės, respiratoriai ar kitos priemonės), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir
burną (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kai jie sportuoja, veiklų, kurių
negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie
dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos
būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl
vykdomos veiklos pobūdžio (pvz. darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis), gali būti
naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).
4. Tarp mokymo veiklose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo
ypatumai, turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.
5. Laikomasi nurodymų prie įėjimo į Mokyklą:
5.1. asmens higienos laikymosi būtinybė (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas
ir kt.);
5.2. reikalavimai dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose;
5.3. draudimas kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
6. Asmuo, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz.,
karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) mokymo vykdymo vietoje, turi nedelsiant

apleisti mokymų vykdymo vietą, jam rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant
elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.
7. Jeigu Mokyklos direktorius iš darbuotojo ar mokymo veiklose dalyvaujančio asmens
gavo informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai
nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir
jiems taikant izoliaciją.
8. Į Mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu.
9. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu
dirbama tik su tos pačios klasės/grupės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti
išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.
10. Patalpos, kuriose vykdomos mokymo veiklos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant
jose dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai
(ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės
turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip
2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po
kiekvieno panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone,
inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po
kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas mokymo vykdymo vietose turi būti atliekamas
atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui
COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4).
11. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į Mokyklą neįleidžiami, išskyrus
atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines
funkcijas.
12. Mokykloje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas:
12.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
išplitimo pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus
sprendimu nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies
veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje ugdymas
organizuojamas nuotoliniu būdu;
12.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos
ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose ugdymas
organizuojamas nuotoliniu būdu.
III SKYRIUS
VALGYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINOSIOS SĄLYGOS
13. Organizuojant maitinimą laikomasi lankytojų srautų atskyrimo principo.
14. Į valgyklą įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones dėvintys
lankytojai.
15. Eilėse laikomasi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito.
16. Po kiekvieno srauto valgymo salė išvėdinama ir išvaloma.
IV SKYRIUS
UGDYMO IR MOKYMO ORGANIZAVIMO BŪTINOS SĄLYGOS
17. Organizuojant ugdymo procesą laikomasi klasių/ grupių srautų atskyrimo principo.

18. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse/grupėse ugdomų mokinių kontaktas tiek
pamokų metu, tiek po pamokų: vienos klasės/grupės mokiniams ugdymo veiklos (teorinis
mokymas) visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje, mokytojai atvyksta į
paskirtas klases. Profesinio mokymo pamokos vykdomos mokyklos technologijų mokymo
centre. Mokiniai į Mokyklos patalpas įeina pro skirtingus įėjimus.
19. Nustatomas skirtingas srautų pamokų, pietų pertraukos pradžios ir pabaigos laikas
(priedas).
20. Už tvarką, drausmę, vėdinimą, užrakinimą atsakingi tuo metu kabinetuose ar
technologijų mokymo centro patalpose dirbantys mokytojai.
21. Laikomasi nurodymų prie įėjimo į Mokyklą:
21.1. asmens higienos laikymosi būtinybė (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas
ir kt.);
21.2. reikalavimai dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose;
21.3. draudimas kontaktinėse veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
22. Mokinys, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai
(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) mokymo vykdymo vietoje, turi
nedelsiant apleisti mokymų vykdymo vietą, jam rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant
elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.
23. Jeigu mokiniui yra nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), apie tai
nedelsiant privaloma informuoti Mokyklos direktorių, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį
turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją.
Į Mokyklą draudžiama atvykti mokiniams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
24. Į Mokyklą draudžiama atvykti mokiniams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Mokyklos darbuotojai su Aprašu supažindinami elektroninėmis priemonėmis.
Aprašas skelbiamas mokyklos tinklapyje wwwjzum.lt.
26. Klasių/grupių vadovai supažindina mokinius su Aprašu pasirašytinai.
27. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) su Aprašu supažindinami el. dienyne ir
mokyklos tinklapyje wwwjzum.lt.
28. Už Aprašo vykdymą atsakingi:
28.1. direktorius – administracijos darbuotojai;
28.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui – mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai;
28.3. padėjėjas ūkio reikalams – valgyklos ir kiti darbuotojai.
___________________________

PRITARTA:
Joniškio žemės ūkio mokyklos tarybos
2021 m. rugpjūčio 27 d. protokolas Nr. MTP-2

Joniškio žemės ūkio mokyklos
ugdymo, mokymo ir darbo
organizavimo būtinų sąlygų
tvarkos aprašo
priedas
JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS
SRAUTŲ PAMOKŲ, PIETŲ PERTRAUKOS PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKAS

1. Mokiniai skirstomi į srautus taip:
1.1. 1g ir 2g klasių mokiniai mokosi I aukšte, įeina ir išeina pro pagrindinį įėjimą į mokyklą;
1.2. II kurso mokiniams teorinis mokymas vykdomas II aukšte, įeina ir išeina pro pagrindinį
įėjimą į mokyklą;
1.3. I kurso mokiniams teorinis mokymas vykdomas III aukšte, įeina ir išeina pro įėjimą į
mokyklą nuo technologijų mokymo centro pusės;
2. Nustatoma tokia darbo tvarka:
1 pamoka

8.00 – 8.45

2 pamoka

8.55 – 9.40

3 pamoka

9.50 – 10.35

4 pamoka

10.45 – 11.30
I – oji pietų pertrauka 11.30 – 12.00 (1g, 2g, I kursas)

5 pamoka (II – III kursai)

11.40 – 12.25

5 pamoka (1g, 2g, I kursas)

12.00 – 12.45

II – oji pietų pertrauka 12.25 – 12.55 ( II-III kursai)
6 pamoka

12.55 – 12.40

7 pamoka

13.50 – 14.35

8 pamoka

14.45 – 15.30

3. Nustatomas pietų laikas mokyklos valgykloje :
3.1. 11.00 -11.30 - mokyklos darbuotojai;
3.2. 11.30-12.00 – I srauto mokiniai;
3.3. 12.25 -12.55 – II srauto mokiniai.
_______________________

