
 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ”SPRAGTUKAS“  

VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO  IR BENDRŲ TAISYKLIŲ ESANT EKSTREMALIAI 

SITUACIJAI ĮSTAIGOJE TVARKA 

 

2020 m. gruodžio 7 d.  Nr. V - 70  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 11 06 d. Nr. V-2543 sprendimu ,,Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir jo pakeitimais, n u s t a t a u 

ir t v i r t i n u  tvarką įstaigoje: 

1. Už Įstaigoje ekstremalios situacijos tvarkos įgyvendinimą ATSAKINGI: 

1.1. direktoriaus pavaduotojas ūkiui – bendros tvarkos įgyvendinimo koordinatorius; 

1.2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui – vaikų priėmimo ir ugdymo organizavimo 

koordinatorius; 

1.3. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – bendruomenės informavimas; 

1.4. kiekvienas bendruomenės narys – savalaikis reagavimas ir informavimas. 

2. Prieš pradedant rytmetinį vaikų priėmimą ir vėliau, bendros tvarkos koordinatorius pasirengia 

įgyvendinti Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo rekomendacijas.  

3. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui užtikrina: 

3.1. kiekvienos dienos vaikų priėmimą ir visų priimamų į Įstaigą vaikų sveikatos būklės 

vertinimą; 

3.2. ugdytinių šeimų, esančių saviizoliacijoje, situacijos stebėseną (situacija fiksuojama 

kontroliniame-registracijos žurnale); 

3.3. pedagogų ugdymo organizavimą - ekstremalios situacijos sąlygų taikymą; 

3.4. vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėseną (sudaryti sąlygas matuoti(s) kūno 

temperatūrą). 

4. Pedagogai privalo: 

4.1.  iš grupės iki durų palydėti vaiką, sulaukus tėvų skambučio. Iš kiemo tėvams vaikus atiduoti 

nuo vidinių kiemo vartelių; 

4.2. nepriimti vaiko, jeigu pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir 

kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl 

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

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 80 punkte; 

4.3. vaikui sunegalavus, atvesti vaiką į visuomenės sveikatos specialisto kabinetą, kur 

pamatuojama temperatūra (< 37,3°C), įvertinama vaiko sveikatos būklė ir informuojami vaiko tėvai. 

Kol atvyks tėvai, vaikas pasilieka visuomenės sveikatos specialisto kabinete ir prižiūrimas darbuotojo 

(su apsaugos priemonėmis); 

4.4. maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: dirbti tik vienoje grupėje tą dieną, o vaikai 

nuolatos turi lankyti tą pačią grupę;  

4.5. grupės veiklą vykdyti taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek 

patalpose, tiek lauke; 

4.6. neorganizuoti bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms; 

4.7. maksimaliai išnaudoti galimybes ugdymo organizavimui lauke; 

4.8. kai į darželio patalpas įleidžiamas ugdytinio tėvas (dėl vaiko emocinės būsenos), vaiko 

grupės pedagogas turi užtikrinti, kad:  

4.8.1. vaikų rūbinėje būtų ne daugiau kaip 2 suaugę asmenys (pedagogas ir ugdytinio tėvas); 

4.8.2. tarp dvejų suaugusiųjų asmenų būtų laikomasi 2 metrų atstumo, pokalbis truktų ne 

ilgiau 10 min. ir būtų dėvimos apsauginės veido kaukės;  

4.8.3. vaikų rūbinėje nebūtų kitų grupės vaikų, t. y. atvykęs ugdytinio tėvas kontaktuotu tik 

su savo vaiku. 



 

4.9. Vaiko grupės pedagogai atsako už ugdytinių tėvų lankymąsi darželio patalpose. 

4.10. Švietimo pagalbą specialistai teikia tik individualiai arba vienu metu dirbant su tos pačios 

grupės vaikais. Esant galimybei rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu. 

5. Mokytojų padėjėjai privalo: 

5.1. patalpas vėdinti prieš atvykstant vaikams į grupę ir ne rečiau kaip 2/3 kartus per dieną; 

5.2. patalpų aplinką valyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu ir parengtą bei grupėse turimą 

tvarką (drėgnai, dezinfekuojant durų rankenas, kitas tankiai liečiamas vietas, palanges, stalus ir t.t.); 

5.3. bendro naudojimo laiptinę dezinfekuoti pagal sutartą grafiką. 

6. Tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai) privalo:  
6.1.vaikus į Įstaigą nesilankydami grupėse atvesti iki 9.30 val. (jei vėluoja pranešti grupės 

mokytojui) ir pasiimti iki 18.00 val. (pasiimant skambinti grupės mokytojui). Tėvai į Įstaigą 

įleidžiami tik dėl vaiko emocinės savijautos; 

6.2. atlydint ir pasiimant vaikus, dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones);  

6.3. į Įstaigą vesti tik sveikus vaikus, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių 

žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai. 

6.4. kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų 

ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoti Įstaigos atsakingą darbuotoją (tel.8 

37 422487 arba 8 37 425764) ir kreiptis į vaiką gydantį šeimos gydytoją. 

7. Tėvams rekomenduojama ir prašoma:  
7.1. įėjus į Įstaigos tambūrą/laiptinę dezinfekuoti rankas;  

7.2.  atsakyti į visuomenės sveikatos specialisto ar į Įstaigos vadovo paskirto (priimančio) 

darbuotojo klausimus apie vaiko ir/ar vaiko šeimos narių sveikatos būklę; 

7.3. esant šeimai saviizoliacijoje, informuoti Įstaigos atsakingą darbuotoją (tel.8 37 422487 arba 

8 37 425764); 

7.4. nepiktnaudžiauti įėjimu į darželio patalpas dėl vaiko emocinės savijautos (vaiko grupės 

auklėtojos sprendžia dėl vaiko emocinės savijautos); 

7.5. įėjus į darželio patalpas (dėl vaiko emocinės savijautos) pa(si)matuoti kūno temperatūrą. 

8. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui užtikrina: 

8.1. visiems įėjus į įstaigą ir/ar patalpas, gerai matomoje vietoje, sąlygas rankų dezinfekcijai;  

8.2. visose patalpose sąlygas darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir 

šaltas vanduo, prie praustuvų yra skysto muilo); 

8.3. pašalinių asmenų lankymosi kontrolę: vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į 

švietimo įstaigą nepriimami, išskyrus atvejus, kai jie palydi/pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas 

ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas; 

8.4. darbuotojų nuotolių darbų organizavimą (jeigu įmanoma) ir grafikus derina su Įstaigos 

direktoriumi; 

8.5. darbuotojų srautų valdymą (primenant apie 2 m atstumo laikymąsi); 

8.6. darbuotojų veido, rankų apsaugos ir dezinfekcijos priemonių aprūpinimą (pagal poreikį); 

8.7. darbuotojų instruktavimą, kaip elgtis ekstremalių situacijų metu; 

8.8. darbuotojų sveikatos kontrolę ir laikosi Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ veiksmų 

algoritmo (priedas Nr.: 1); 

8.9. ekstremalios situacijos valdymo atsakingų darbuotojų nepertraukiamą, sklandų darbo 

organizavimą; 

8.10. psichologinių darbo sąlygų gerinimą; 

8.11. savalaikį Įstaigos „Vaikų ugdymo organizavimo ir bendrų taisyklių esant ekstremaliai 

situacijai įstaigoje tvarka“ atnaujinimą. 

9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė užtikrina savalaikį, įėjus į įstaigą ir/ar 

patalpas, pakabintą informacijos atnaujinimą apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, 

kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

10. Visiems darbuotojams rekomenduojama kiekvieną dieną prieš pradedant darbą, 

pa(si)matuoti kūno temperatūrą. 



11. Visiems darbuotojams privaloma: 

11.1. vykdantiems vaikų priėmimą į įstaigą dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones; 

11.2. bendrose įstaigos patalpose dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones; 

11.3. užtikrinti, kad neturėtų kontakto su vaikais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais; 

11.4. kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų lygų 

požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), viduriavimas, vėmimas 

ir pan.), informuoti Įstaigos atsakingą darbuotoją (tel.8 37 422487 arba 8 37 425764) ir susisiekti su 

savo šeimos gydytoju konsultacijai; 

11.5. laikytis bendros tvarkos įgyvendinimo koordinatoriaus nurodymų. 

 

 

 

 

 Tvarką parengė: direktorė Asta Valatkevičienė 

 

 

 

 

 



 


