
PATVIRTINTA  

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

direktoriaus 2020-05-29 įsakymu Nr. V-46 

  

UGDYMO ORGANIZAVIMO ELEKTRĖNŲ VAIKŲ  

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“ NUO 2020 M. BIRŽELIO 1 D. 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. gegužės 11 d. 

sprendimo Nr. V-1116 "Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" 

pakeitimu ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m gegužės 11 d. raštu 

Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019–2020 mokslo metais“ Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio 

„Drugelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) darbo grupė, paskirta 2020 m. gegužės 28 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-45 parengė šį „Ugdymo organizavimo Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ 

nuo 2020 m. birželio 1 d. tvarkos aprašą“  (Toliau – Aprašas). 

Aprašas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d. ir galioja iki pakeitimų nurodytuose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA 

   

1. Tėvai (globėjai) nusprendę vesti vaiką (-us) į Lopšelį-darželį nuo 2020 m. birželio 1 d. 

apie tai telefonu informuoja grupės mokytoją, užpildo prašymą Lopšelio-darželio direktoriui „Dėl 

vaiko ugdymo įstaigoje“ (1 priedas) ir jį pateikia el. paštu darzelisdrugelis@gmail.com arba užpildo 

pirmą dieną atvedus vaiką (-us) į įstaigą. 

2. Tėvai (globėjai) galės vesti vaiką (-us) į Lopšelį-darželį tik pro jam skirtą įėjimą, turės 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), 

laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.). 

3. Patikrinimui skirtoje vietoje bus vertinama visų į Lopšelį-darželį priimamų vaikų 

sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) arba kitų 

požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
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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, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami. 

4. Pastebėjus, kad vaikui (-ams) pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), atsirado ūmių 

kvėpavimo takų infekcijos požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) arba kitų požymių, 

vaikas nedelsiant iš grupės palydimas į sveikatos priežiūros specialistės kabinetą, apie vaiko būklę 

nedelsiant informuojami tėvai (globėjai). 

5. Tėvai (globėjai) turi pasiimti vaiką iš Lopšelio-darželio per 30 min po to, kai Tėvams 

buvo pranešta apie įtariamą vaiko ligą ar susižeidimą. 

 

III SKYRIUS  

UGDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Ugdymas organizuojamas darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 17.24 val. 

7. Ugdytiniai ugdysis maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: vaikai nuolat lankys 

tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų 

kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke.  

8. Vaikų maitinimas organizuojamas pagal galiojančias tvarkas grupės patalpose. 

9. Apmokėjimas už ugdymą ir maitinimą vyks pagal galiojančias tvarkas, priklausomai nuo 

lankytų dienų skaičiaus. 

IV SKYRIUS  

REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS 

 

10. Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į Lopšelį-darželį turės dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones.  

11. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai 

(pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi informuoti savo tiesioginį 

vadovą arba Lopšelio-darželio direktorių ir į darbą nevykti. 

12. Darbuotojams kūno temperatūra matuojama tik atvykus į darbą. Darbuotojams, kuriems 

pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinami nuo darbo. 

13. Darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

nedelsiant nušalinami nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 

1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 



14. Jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą 

COVID-19 ligą (koronoviruso infekcija), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį 

turėjusius darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

15. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

16. Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų padėjėjai tą pačią dieną dirbs tik vienoje grupėje; 

17. Su vaikais neturės kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su 

vaikais (pvz., sargas, elektrikas, santechnikas ir pan.); 

18. Skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas ribojamas, jei jo išvengti neįmanoma, 

ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu). 

 

V SKYRIUS 

HIGIENOS REIKALAVIMAI 

 

19. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje sudaromos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų 

higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). 

20. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi vaikai grupėse, dezinfekuojami 

kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui. 

21. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje atliekamas atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui 

COVID-19 pandemijos metus 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327

%20(1).pdf). 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Aprašą, jos papildymus ar pakeitimus tvirtina Lopšelio-darželio direktorius. 

23. Aprašas viešai skelbiamas Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje adresu 

https://www.drugelis.tavodarzelis.lt/. 

 

 

_________________  
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