
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lankymo karantino laikotarpiu (nuo 2020 m. gegužės 18 d.) tvarka 

          Informuojame, kad vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

būtinomis sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

gegužės 11 d.  sprendimu Nr. V-1116, nuo 2020 m. gegužės 18 d. vyks ugdymas mokykloje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams. 

1. Patalpos ir darbuotojai: 

1.1. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus dirbs 4 ikimokyklinio ugdymo grupės: 

1.1.1.    1 „Kiškučių“ grupė. 5 vaikai iš 1 grupės. Mokytojos – D. Sukackienė, J. Jaruševičienė 

(nuo 18 iki 22 d.), J. Juzėnienė (nuo 25 iki 29 d.) ir mokytojos padėjėja I. Aleknavičienė. 

       1.1.2.  2 „Meškučių“ grupė. 8 vaikai iš 2 grupės. Mokytojos – V. Valutkevičienė, A. 

Launikonienė (nuo 18 iki 22 d.), J. Jaruševičienė (nuo 25 iki 29 d.) ir mokytojos padėjėja J. 

Gervelienė. 

                   1.1.3.  3 „Boružiukų“ grupė. 10 vaikų iš 3, 4, 6 grupių. Mokytojos – L. Češkevičienė, V. 

Naujalienė (nuo 18 iki 22 d.), J. Jaruševičienė (nuo 25 iki 29 d.) ir mokytojos padėjėja I. Sokolova. 

1.1.4.  5 „Drugelių“ grupė. 11 vaikų iš 5 ir 7 grupių.  Mokytojos – I. Baranauskienė, J. 

Jaruševičienė (nuo 18 iki 22 d.), J. Juzėnienė (nuo 25 iki 29 d.) ir mokytojos padėjėja G. Straigienė. 

1.2. Darbuotojų darbo grafikas ir asmeniniai kontaktai bus skelbiami atskirame dokumente. 

       1.3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir jų padėjėjos tą pačią dieną dirbs toje pačioje grupėje 

(nesikeis per visą darbo dieną 2 darbuotojai). 

2. Vaikų priėmimas: 

        2.1. Įstaigą lankyti gali vaikai, nesergantys lėtinėmis ligomis arba negyvena kartu su asmenimis, 

priskirtais rizikos grupėms (vyresniais nei 60 m. amžiaus asmenimis ir/ar sergančiais lėtinėmis 

ligomis). Priėmimo tvarka: 

2.1.1. Asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

2.1.2. Asmenys, atlydintys vaikus, prieš patekdami į grupės rūbinę privalo dezinfekuoti rankas,  

šalia įėjimo į patalpas pakabintomis dezinfekcinėmis priemonėmis. 

  2.1.3. Asmenys, atlydintys vaikus, į grupės rūbinę su vaiku užeiti gali tik po vieną (išskirtinu 

atveju laikytis saugaus atstumo didesnio kaip 2 m.). 

2.1.4. Asmenims, atlydėjusiems vaikus, į ugdomosios patalpos („grupės“) erdvę įeiti griežtai 

draudžiama. 

2.1.6. Atėjusį į grupę vaiką pasitinka darbuotojai, dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. 



2.1.7. Tėvams matant grupės darbuotojas bekontakčiu termometru privalo vaikui pamatuoti kūno 

temperatūrą. Nustačius, jog temperatūra 37,3O C  ir daugiau, vaikai į įstaigą nepriimami. 

2.1.8. Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja ir 

yra išskyrų iš nosies, kosti, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi užkrečiamosioms ligoms 

būdingų bėrimo elementų ir kt.), taip pat turinčius utėlių ar glindų vaikus (Lietuvos higienos normos 

HN 75:2016 80 punktas), todėl tėvai/globėjai turi elgtis atsakingai. 

3. Vaikų išleidimas: 

3.1. Asmenys, ateinantys pasiimti vaiko, prieš 5 arba 10 minučių turi telefonu pranešti  

dirbančiam grupėje darbuotojui, kad vaiko atsiėmimas užtruktų kuo trumpiau. 

                        3.2. Ateinantys pasiimti vaiko asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines 

priemones. 

                        3.3. Asmenys, ateinantys pasiimti vaikus, prieš patekdami į grupės rūbinę privalo dezinfekuoti 

rankas, šalia įėjimo į patalpas pakabintomis dezinfekcinėmis priemonėmis. 

3.4. Asmenys, ateinantys pasiimti vaiko, užtikrina saugų atstumą tarp kitų asmenų. 

3.5. Asmenys, ateinantys pasiimti vaiko, vaiką gali rasti įstaigos kieme, tam tikru ženklu 

pažymėtoje erdvėje (palankiomis oro sąlygomis), todėl atsiėmimas taip pat turi būti trumpas. 

„Pasibuvimai“ kitoje erdvėje su suaugusiais įstaigos teritorijoje karantino metu negalimi.  

 4. Vaikų maitinimas.  

               4.1. Vaikai, lankantys įstaigą karantino metu, maitinami 3 kartus (pusryčiai, pietūs, pavakariai) 

įstaigoje pagamintu maistu savo grupės patalpoje. Maitinimo grafikas parengtas kiekvienai grupei 

skirtingu laiku, kad nebūtų kontakto tarp kitų grupių darbuotojų. 

 5. Ugdymo(si) procesas: 

               5.1. Visiems įstaigą lankantiems vaikams ugdymo(si) procesas organizuojamas laikantis 

kiekvienai amžiaus grupei parengtomis nuotolinio ugdymo gairėmis. Privalomi užsiėmimai vyks 

įprastu laiku nuo 9.00 iki 10.00 val. 

              5.2. Pasivaikščiojimas ir žaidimai bei pažintiniai užsiėmimai vyks atskirose įstaigos teritorijoje, 

kiekvienai grupei skirtingai pažymėtose, erdvėse. 

              5.3. Vaikai, karantino metu likę namuose, toliau tęs nuotolinį ugdymą(si) iki mokslo metų 

pabaigos. 

              6. Įstaigos darbo laikas: 7.00 – 17.30 val.  

 

__________________________________ 


