
PATVIRTINTA 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

gimnazijos 2020-08-31  

direktoriaus įsakymu Nr. V-119 

 

MOKINIŲ LYDĖJIMO/PAĖMIMO, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PATEKIMO Į 

VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS PATALPAS TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimo į Vladislavo Sirokomlės 

gimnazijos (toliau – Gimnazija) patalpas tvarka (toliau – Tvarka) parengta  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 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. 

įsakymu Nr.30-265/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 

užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu. 

2. Ši Tvarka apibrėžia mokinių lydėjimą/paėmimą, tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į 

gimnazijos patalpas. 

3. 1-4 klasių mokiniai, priešmokyklinių grupių vaikai į gimnazijos patalpas įleidžiami nuo 7.30 

val., o 5-8, I-IV  klasių mokiniai  - nuo 8.00 val. 

 

II. MOKINIŲ LYDĖJIMO/PAĖMIMO TVARKA 

 

4. Tėvai (globėjai, rūpintojai)  namuose patikrina vaiko temperatūrą, įsitikina ar jis neturi 

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

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir tik tada leidžia vaiką į gimnaziją. 

5. Mokinius iki jiems skirto įėjimo/išėjimo (schema – Priedas Nr. 1) į gimnaziją palydi vienas 

iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba jie ateina savarankiškai. 

6. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su vaikais prie įėjimo/išėjimo nesibūriuoja, laikosi saugaus, ne 

mažesnio kaip 1 metro atstumo, mokiniai į gimnaziją įeina po vieną. 

7. Atsiimti vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyksta į gimnaziją iš anksto su klasės 

vadovu/Visos dienos grupės pedagogu sutartu laiku ir laukia prie jiems skirto gimnazijos įėjimo. 

8. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į gimnazijos patalpas neįleidžiami. 



9. Esant poreikiui, priešmokyklinės grupės ir pirmos klasės tėvai (globėjai, rūpintojai) bus 

įleidžiami  adaptaciniu laikotarpiu iki š. m. rugsėjo 11 d. 

 

 

III. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PATEKIMAS Į GIMNAZIJĄ 

 

 

10. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Gimnaziją įleidžiami tik pagal išankstinį susitarimą 

(privaloma parašyti el. paštu rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt arba pasiskambinti tel.+370 (527) 

51045 ir susitarti dėl konkretaus susitikimo laiko. 

10.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai)  atvyksta ne anksčiau kaip 5 min iki paskirto laiko, įeina per 

centrinį įėjimą iki susitartos vietos. 

10.2. Įeidamas į gimnazijos patalpas dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

10.3. Įėję į gimnaziją – dezinfekuoja rankas, įeina į vidų ir užsiregistruoja pas budintį žurnale. 

10.4. Draudžiama gimnazijoje lankytis asmenims, kuriems privaloma izoliacija arba turintiems 

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

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Neužsiregistravę tėvai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją neįleidžiami. 

12. Tvarka įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d. ir galioja iki teisės aktų pakeitimų. 

13. Tvarką, jos papildymus ar pakeitimus tvirtina gimnazijos direktorius. 

14. Tvarka viešai skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

 

PRITARTA 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos taryboje 

2020 rugpjūčio 31 d.  protokolo Nr.4 

  



Priedas Nr. 1 

 

 

ĮĖJIMŲ/IŠĖJIMŲ Į GIMNAZIJOS PATALPAS SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (centrinis) 
Įėjimas/Išėjimas skirtas 

5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 8a, 8b, 

8c, Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc 
klasių mokiniams 

4 (šoninis) 

Įėjimas/Išėjimas skirtas 

1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 

3c, 4a 

klasių mokiniams 

2 (stadiono)  
Įėjimas/Išėjimas skirtas 

7a, 7b, 7c, 

IIIa, IIIb, IVa, IVb 

klasių mokiniams 

CENTRINIS KIEMAS 

3 (žaidimo aikštelės)   

Įėjimas/Išėjimas skirtas 

„Nykštukai“, „Smurfai“, „Elfai“ vaikams, 

 4b, 4c klasių mokiniams 

VIDINIS KIEMAS 

1

2 
3 

4 

LINKMENŲ GATVĖ 


