
       PATVIRTINTA: 

       Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

       Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-131 

 

IKIMOKYKLINIO  UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio  ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja vaikų ugdymo organizavimo tvarką Tauragės lopšelyje-darželyje 

„Ąžuoliukas“ (toliau – Lopšelis-darželis) COVID-19 pandemijos metu.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais: 2020 m. birželio 

16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų 

sąlygų“, 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1840 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“ pakeitimo“, 2020 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. V – 2090 „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo, 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu 

Nr. V – 2118. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Lopšelyje-darželyje vaikų ugdymas organizuojamas laikantis grupių izoliacijos principo:  

3.1. vaikai lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta 

skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose;  

3.2. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje;  

3.3. su vaikais nekontaktuoja darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais;  

3.4. ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas, jei to padaryti neįmanoma, 

ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą ir dėvint veido apsaugos priemones;  

3.5. vaikai maitinami grupės patalpose;  

3.6. uždarose patalpose renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms neorganizuojami. Po 

kiekvieno  grupės muzikos užsiėmimo salės patalpos išvėdinamos ir išvalomos;  

3.7. maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke organizuojamas 

renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas. 

3.8. švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama 

tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos 

konsultacijos patalpos išvėdinamos, nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. 

4. Prie įėjimo į ugdymo įstaigą pateikiama informaciją apie:  

4.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

4.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;  

4.3. draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas -37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan. 

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA 

 

5. Asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į lopšelį-darželį, 

uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys 



(pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir 

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

6. Stebima vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė (sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno 

temperatūrą).  

7. Vertinama visų priimamų į lopšelį-darželį vaikų sveikatos būklė.  

8. Nepriimami vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai 

(pvz., karščiavimas - 37,3 °C ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), kurie viduriuoja, 

vemia, skundžiasi skausmu, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų ar kitų požymiai, nurodytų 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 80 punkte. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

 

9. Prie įėjimų į įstaigą sudaromos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams 

nepasiekiamoje vietoje, pakabinamos  rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).  

10. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į lopšelį – darželį neįleidžiami, išskyrus 

atvejus, kai jie palydi ar pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar 

vykdo valstybines funkcijas. Jei nevykstant ugdymo procesui patalpos yra panaudojamos kitoms 

reikmėms, užtikrinama, kad jos būtų išvėdintos ir išvalytos prieš prasidedant ugdymo procesui.  

11. Įstaigoje darbuotojų sveikata stebima: 

11.1. sudaromos sąlygos matuoti darbuotojams kūno temperatūrą atvykus į darbą; 

11.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų  infekcijų požymiai 

(pvz., karščiavimas – 37,3 °C ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant 

apleisti įstaigos ikimokyklinio ugdymo patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai 

į savo šeimos gydytoją; 

11.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą 

COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos 

centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant 

sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;  

11.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.  

12. Užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas 

šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo).  

12. Lopšelio-darželio grupių patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne 

rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos 

metu.   

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Įpareigoju Lopšelio-darželio visus darbuotojus, ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

kitus trečiuosius asmenis, šeimos narius, t.y., patikėtinius, dėl kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra 

pateikę prašymą Lopšelio-darželio direktoriui, vykdyti apraše nurodytų reikalavimų. 

 


