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 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS MOKINIŲ TĖVAMS 

(GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO 2021/2022 MOKSLO METAIS 

 

Ugdymas lopšelyje-darželyje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. dienos vyks įprastu būdu 

vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos vadovo sprendimu „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-

2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimais 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1553  ir  2021 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-1903.  

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (toliau – Įstaigoje) bus laikomasi tokios tvarkos: 

1. Dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių  

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) 

ar kiti požymiai, nurodyti 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. 

2. Apie vaiko neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, pranešti grupės mokytojai  

telefonu iki tos dienos 9 valandos.  

3. Ugdymo proceso metu atsiradus vaiko sveikatos negalavimams, tėvai (globėjai, rūpintojai)  

bus informuoti telefonu ir privalo per 1 val. pasiimti vaiką iš įstaigos. 

4. Naujai atvykusių vaikų sveikatą tėvai privalo patikrinti iki rugsėjo 15 d. Kitiems, ugdymą  

tęsiantiems toje pačioje įstaigoje, kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos 

pažymėjimas galioja iki pažymoje nurodytos datos. 

5. Ribojamas vaikus atlydinčių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų. Draudžiama į  

lopšelį-darželį atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar kurie turi 

ūmių viršutinių takų infekcijų it kitų užkrečiamųjų ligų požymių (kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ir panašiai). Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ir 

saviizoliacijos laikotarpiu. 

6. Vaikus į grupes atvesti tik per savo grupės įėjimus. Tėvams vaikščioti po darželio vidaus  
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patalpas (išskyrus grupės laiptinę) ir eiti į grupes draudžiama. Naujai atvykusių vaikų tėvai 

(globėjai, rūpintojai) adaptacijos laikotarpiu (iki vieno mėnesio) po vieną įleidžiami į rūbinę. 

7. Atvedus vaiką iki grupės rūbinės, kiek įmanoma trumpinti kontaktą  ir laiptinėje būti ne  

daugiau nei 2 suaugusiems.  Vaikus nurengs ir aprengs grupės darbuotojai.  

8. Vakare, ateidami pasiimti vaiką iš grupės, apie tai prieš 10 minučių praneškite grupės  

mokytojams telefonu. Grupės darbuotojos pasirūpins, kad Jūsų vaikas būtų aprengtas ir pasiruošęs 

eiti namo. Prašome vaikų laukti lauke. Apsirengę jie Jums pamojuos per langą. 

9. Pasiėmus vaikus, tėveliai turi iš karto palikti įstaigos teritoriją, joje nesibūriuoti. 

10. Tėvai ir darbuotojai ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose privalo dėvėti nosį ir  

burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.), laikytis asmens higienos 

reikalavimų (rankų higienos, čiaudėjimo, kosėjimo etiketo). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). 

11. Esant tinkamoms oro sąlygoms, didžioji ugdymo ir vaikų priežiūros dalis bus vykdoma lauke,  

todėl rekomenduojama atsakingai pasirūpinti vaikų apranga. 

12. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos (spec. pedagogo, tiflpedagogo, logopedo,  

socialinio pedagogo, psichologo, ortoptiko) bus teikiamos individualiai ar vienu metu dirbant tik su 

tos pačios grupės vaikais. 

13. Papildomo ugdymo veiklos vyks laikantis vaikų grupių izoliacijos principo (papildomo  

ugdymo veikla derinama). 

14. Individualiems pokalbiams ir kitiems klausimams rekomenduojame naudoti įvairias IT  

priemones.  

15. Budinčios grupės paslaugos nebus teikiamos, kadangi veiklos vykdomos maksimaliai laikantis  

grupių izoliacijos principo, maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse ugdomų vaikų kontaktas. 

Įstaiga ekstremalios situacijos metu dirbs nuo 7.00 iki 17.30 val.   

Tikimės susitarimų laikymosi ir pagalbos apsaugant vaikus ir vieniems kitus. Dėl 

nuolat kintančios ekstremalios situacijos, galimi tvarkos pakeitimai. Todėl prašome nuolat sekti 

informaciją lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ tinklapyje http://www.zilvitismazeikiai.lt/ ir socialiniame 

tinkle „Facebook“ https://www.facebook.com/zilvitismazeikiai/. 
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