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VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro
ugdymo proceso įgyvendinimo2020–2021 mokslo metais tvarka
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimais Nr.V1837 „ Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo
vykdymo būtinų sąlygų“, Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų
sąlygų“ugdymo procesas turi būti vykdomas maksimaliai laikantis numatytų saugos priemonių,
ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
Saugus atstumas:
➢ darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz. koridoriuose, valgykloje,
mokytojų kambaryje ir pan.), pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo
mokinių privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (apsaugines veido
kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:
➢ šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei,grupeipriskiriamaskabinetas, kurioje visą
dieną vyks pamokos (Priedas Nr. 1);
➢ specializuotuose dalykų kabinetuose turėtų vykti tik tos pamokos, kurios negali vykti
priskirtuose kabinetuose (gamtamoksliai dalykai, fizinis ugdymas, informacinės
technologijos, profesinio ciklo gamybiniai užsiėmimai);
➢ jei yra galimybė organizuoti po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės ;
➢ rekomenduojama lauke organizuoti įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio
ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos.
➢ mokiniams būtina suteikti reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą.
➢ mokslo metu eigoje ugdymo proceso dalis ar visas procesas gali vykti nuotoliniu būdu.
Mokinių maitinimas:
➢ mokyklos valgykloje mokiniai pietauja pagal sudarytą grafiką (Priedas Nr. 2);
➢ mokyklos valgykloje privaloma laikytis saugaus atstumo;
➢ mokyklos valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai:
praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo,
vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.
Patalpų valymas ir vėdinimas:
➢ patalpos, kuriose vykdomi mokinių užsiėmimai vėdinamos prieš užsiėmimus ir pertraukų
metu;
➢ dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai,
kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams skirtu valikliu
2 kartus per dieną;
➢ sporto salė vėdinama ir išvaloma po kiekvienos pamokos.
Kita informacija (mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams:
➢ būtina laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
➢ į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir
daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.,

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija izoliacijos
laikotarpiu;
➢ mokiniams vengti kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su
mokiniais;
➢ pašaliniams asmenims į mokyklą eiti draudžiama, išskyrus atvejus kai jie teikia paslaugas,
būtinas ugdymo proceso organizavimui.
➢ mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai
(globėjai, rūpintojai) ir konsultuojami Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolesnių
veiksmų. Izoliavimo vieta: Kelmės skyriuje – projektų vadovo kabinetas, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistės kabinetas; Tytuvėnų skyriuje – A3 kabinetas.

