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MOKINIŲ LYDĖJIMO/PAĖMIMO, TĖVŲ PATEKIMO Į 

VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJOS PATALPAS  

TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų patekimo į Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos 

(toliau – progimnazija) patalpas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –  Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-

1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu 

Nr. V-1840 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo proceso įgyvendinimo 

ypatumai 2020-2021 mokslo metais bei pritarus 2020-08-27  Progimnazijos tarybos protokolu 

Nr. 3. 

2. Šis Aprašas apibrėžia mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų patekimo į progimnazijos 

patalpas tvarką. 

3. Mokiniai į progimnazijos patalpas įleidžiami nuo 7.30 val. 

 

II. MOKINIŲ LYDĖJIMO/PAĖMIMO TVARKA 

 

4. Tėvai namuose pamatuoja vaiko temperatūrą, įsitikina ar vaikas neturi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.) ir tik tada leidžia vaiką į progimnaziją. 

          5. Mokinius iki jiems skirto įėjimo/išėjimo palydi tėvai/globėjai arba jie ateina 

savarankiškai. Mokiniai suskirstyti į tris srautus:    

                       I srautas - priešmokyklinio ugdymo grupės. Mokymo erdvė paskirta  I aukšte 

su atskiru įėjimu  kairėje pusėje pastato gale mokytojams atvykstant į klases; 

                      II srautas - 1-4 klasių mokiniai. Mokymo patalpos paskirtos I ir II aukšte su 

erdvėmis, atskirtomis nuo kitų srautų bei atskiru įėjimu kairėje Progimnazijos pastato pusėje 

mokytojams atvykstant į klases; 

             III srautas - 5-8 klasių mokiniai. Mokymo  patalpos paskirtos I ir II aukšte su 

erdvėmis, atskirtomis nuo kitų srautų bei atskiru įėjimu dešinėje Progimnazijos pastato pusėje 

mokiniams atvykstant į klases, pertraukų metu dėvint kaukes.  

6. Tėvai su vaikais prie įėjimo/išėjimo nesibūriuoja, laikosi saugaus (ne mažesnio kaip 1 

metro) atstumo, mokiniai į progimnaziją įeina po vieną. 

7. Atsiimti vaikų tėvai atvyksta į progimnaziją iš anksto su klasės vadovu/Visos dienos 

grupės vadovu sutartu laiku ir laukia prie jiems skirto (pagal srautus) progimnazijos įėjimo. 

8. Tėvai į progimnazijos patalpas neįleidžiami. 

9. Tik esant svarbiam poreikiui (pvz. problemos su vaiko adaptacija progimnazijoje), 

priešmokyklinės grupės ir pirmos klasės tėvai bus įleidžiami po 2-3 asm. i klasę arba į grupę. 

 

 

 



III. TĖVŲ PATEKIMO Į PROGIMNAZIJĄ TVARKA 

 

            10. Tėvai į progimnaziją įleidžiami tik pagal išankstinį susitarimą. Privaloma 

pasiskambinti tel. +370 (5) 2417765 arba parašyti el. paštu 

rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt ir susitarti dėl konkretaus susitikimo laiko.  

            11.Tėvai atvyksta ne anksčiau kaip 5 min iki paskirto laiko, įeina per įėjimą  esantį 

kairėje progimnazijos pastato pusėje, užsiregistruoja lankytojų žurnale budinčio langelyje: 

12. Įeidami į progimnazijos patalpas dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

13. Įėję į progimnaziją – dezinfekuoja rankas, tik tada gali eiti į progimnazijos vidų. 

            14. Draudžiama progimnazijoje lankytis asmenims, kuriems privaloma izoliacija arba  

kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Neužsiregistravę tėvai į progimnaziją neįleidžiami.  

11. Aprašas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d. ir galioja iki teisės aktų pakeitimų. 

12. Aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina progimnazijos direktorius. 

13. Aprašas viešai skelbiamas progimnazijos internetiniame tinklapyje. 

____ 
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