
PATVIRTINTA 

                                                                                                                 Varėnos J. Čiurlionytės menų  

 mokyklos direktoriaus 

                                                                                   2020 m. lapkričio 11 d. 

            įsakymu Nr. V-5-84  

 

 

VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

KONSULTACIJŲ ORGANIZAVIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKA 

ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI, SUSIJUSIAI SU VIRUSU COVID-19 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos konsultacijų organizavimo ir 

įgyvendinimo tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas – užtikrinti formalųjį švietimą papildančių ugdymo 

programų ir neformaliojo vaikų švietimo programų organizavimą ir kokybišką įgyvendinimą, 

nustatyti konsultacijų organizavimo įgyvendinimo taisykles esant įprastai ir ekstremaliai situacijai. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.  

nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2.2.9.3. papunkčio 

2.2.9.3.3. papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2546 „Dėl 

neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

rekomendacijomis dėl neformaliojo ugdymo organizavimo, Mokyklos direktoriaus patvirtintos 

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos nuotolinio mokymo organizavimo ir įgyvendinimo tvarka, 

Krizių valdymo tvarka Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykloje, kitais dokumentais, 

reglamentuojančiais neformaliojo vaikų švietimo organizavimą karantino laikotarpiu. 

 

II. KONSULTACIJŲ ORGANIZAVIMAS 

 

3. Konsultacijų tikslas – padėti mokiniui pagilinti bendrąsias ir specialiąsias žinias ir 

įgūdžius, pasiekti ir įgyvendinti ugdymo tikslus ir uždavinius, sėkmingai išeiti dalyko programą ar 

jos dalį, pasiekti asmeninės pažangos, taip pat sėkmingai pasiruošti keliamiesiems, baigiamiesiems 

egzaminams, ypatingos reikšmės renginiams: konkursams, olimpiadoms, kitiems mokyklą 

reprezentuojantiems renginiams, vaikams, kurie namuose neturi tinkamų sąlygų mokytis. 

4. Konsultacijos pagal poreikį gali būti individualios arba grupinės, organizuojamos ir 

įgyvendinamos nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. 

5. Konsultacijos nėra privaloma ugdymo dalis. Dėl konsultacijų poreikio sprendžia 

mokytojas. Mokytojas konsultacijas planuoja, organizuoja ir įgyvendina pagal iš anksto su vadovybe 

aptartą ir suderintą grafiką (1 priedas). 

6. Konsultacija gali būti organizuojama individualiu sutarimu tarp mokytojo, mokinio ir 

mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų), laikantis mokiniui įprasto pamokų tvarkaraščio arba papildomu 

laiku.  

7. Konsultacijų laikas negali dubliuotis su kitų pamokų laikais. 

8. Papildomas konsultacijas mokytojas planuoja ir įgyvendina iš bendruomenei skirtų 

valandų. 

9. Konsultacijomis nelaikomi susirinkimai dėl ugdymo ar veiklos organizavimo.  

10. Esant ekstremaliai situacijai konsultacijos organizuojamos ir įgyvendinamos 

vadovaujantis Valstybės operacijų vadovo sprendimais, Vyriausybės nutarimais, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro rekomendacijų, kitų tesiės aktų ir dokumentų, reglamentuojančių 

neformaliojo švietimo organizavimą ir įgyvendinimą ekstremalios situacijos metu.   

11. Esant kontaktinių konsultacijų poreikiui ekstremalios situacijos laikotarpiu, būtinas 

rašytinis susitarimas tarp mokyklos, mokytojo ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų), kuriuo kiekviena 

šalis įsipareigoja laikytis ekstremalios situacijos laikotarpiui nustatytų privalomų sąlygų (2 priedas). 

 



III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS  

ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI 

 

12. Mokykla užtikrina I skyriaus 2 dalyje nurodytų neformaliojo švietimo organizavimą ir  

įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatų laikymąsi, tinkamą ugdymo organizavimą ir 

įgyvendinimą ekstremalios situacijos laikotarpiu. 

13. Mokykla nustatyta tvarka užtikrina higienos sąlygas, patalpų vėdinimą, valymą, 

priežiūrą. 

14. Mokykla nustatyta tvarka užtikrina srautų valdymą, judėjimo krypčių reguliavimą. 

15. Mokykla stebi mokinių sveikatos būklę, nustatyta tvarka sudaro sąlygas vaikų 

izoliavimui, esant atvejui priima sprendimus nustatyta tvarka. 

16. Mokykla stebi mokyklos darbuotojų būklę, esant atvejui priima sprendimus nustatyta 

tvarka. 

17. Mokykla nustatyta tvarka neleidžia pašalinių asmenų į mokyklos patalpas, reguliuoja 

lankytojų srautus. 

18. Esant ekstremaliai situacijai, Mokykla teikia su prevencija ir intervencija susijusią 

privalomą informaciją. 

19. Mokykla turi teisę stabdyti konsultavimą kontaktiniu būdu arba keisti konsultacijų  

organizavimo ir įgyvendinimo tvarką, jei mano, kad ugdymo procesas gali pakenkti (užsikrėtimo 

pavojus, taisyklių nesilaikymas) bet kuriam ugdymo procese dalyvaujančiam asmeniui.  

 

IV. MOKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS  

ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI 

 

20. Mokytojas, aptaręs konsultacijos poreikį su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 

parengia ir su mokyklos vadovybe suderina teikia tvirtinti konsultacijų tvarkaraštį (1 priedas), 

pasirašo trišalį susitarimą dėl konsultacijų įgyvendinimo (2 priedas). 

21. Mokytojas, sudarydamas kontaktinių konsultacijų (toliau – konsultacijų) tvarkaraštį, 

tarp kiekvienos konsultacijos privalo išlaikyti ne mažesnę kaip šveitimo organizavimą ir 

įgyvendinimą ekstremalios situacijos metu reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytą pertrauką 

patalpų dezinfekcijai, paviršių valymui ir vėdinimui, kt. pagal nustatytus reikalavimus. 

22. Konsultacijų tvarkaraštis atstoja mokinių registracijos žurnalą. Jame mokytojas įrašo 

konsultacijos datą, vietą, kurioje bus dirbama, mokinio vardą, pavardę, atvykimo ir išvykimo laiką. 

Skiriama papildoma grafa dalyvavusio mokinio parašui. 

23. Mokytojas po kiekvienos konsultacijos pats užtikrina tinkamą patalpų vėdinimą, 

paviršių ir priemonių valymą ir dezinfekciją ir higieną nustatyta tvarka. 

24. Pastebėjus kabinete privalomų higienos priemonių trūkumą, mokytojas turi informuoti 

mokyklos ūkvedį. 

25. Mokytojas atvykęs į darbą registruojasi registracijos žurnale įprasta tvarka. 

26. Mokytojas atsako už savo ir savo mokinių higienos reikalavimų laikymąsi konsultacijos 

metu. 

27. Mokytojas, prieš priimdamas mokinį į konsultaciją, įvertina jo sveikatos būklę. Įtarus, 

kad vaiko sveikatos būklė nėra gera, mokytojas vaiko nekonsultuoja, jį grąžina namo, informuoja 

vadovybę, tėvus, stebi savo sveikatos būklę. 

28. Mokytojas konsultacijos metu užtikrina vaikų sveikatos būklės stebėjimą Mokytojas 

privalo neįleisti vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Identifikavus viruso COVID-19 

požymius, Mokytojas nuveda vaiką į izoliatorių ir imasi veiksmų: dezinfekuoja rankas, užtikrina savo 

ir mokinio kaukių dėvėjimą, pamatuoja mokiniui temperatūrą, informuoja tėvus su prašymu vaiką 

atsiimti, skambina ir konsultuojasi su Karštąją koronaviruso linija dėl tolimesnių veiksmų (tel. Nr. 

1808), apie atvejį nedelsiant informuoja mokyklos vadovybę. 

29. Mokytojas turi sustabdyti konsultavimą, jei vaikas nesilaiko nustatytų higienos ir 

saugos reikalavimų, nedelsiant išsiųsti namo, informuoti mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

mokyklos vadovybę, drauge nuspręsti dėl tolimesnio to vaiko konsultavimo ir tolimesnių veiksmų. 



30. Mokytojas privalo laikytis higienos ir saugos reikalavimų, saugoti savo ir kitų ugdymo 

proceso dalyvių sveikatą. 

31. Mokytojas ir kiti mokykloje esantys darbuotojai turi laikytis nustatyto atstumo, 

prižiūrėti ir valdyti judėjimo srautus siekiant išvengti vaikų ir mokytojų kontakto. 

32. Mokytojas turi tinkamai reaguoti, paaiškėjus, kad užsikrėtė COVID-19 ar turėjo artimą 

kontaktą su sergančiais asmenimis: privalo nedelsiant informuoti Mokyklos vadovybę ir su juo artimą 

kontaktą turėjusius asmenis, nedelsiant palikti darbo vietą, konsultuotis Karštąją koronaviruso linija 

dėl tolimesnių veiksmų (tel. Nr. 1808). 

33. Mokytojas, pajutęs ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar įtaria turėjęs artimą kontaktą su sergančiuoju, ar yra 

saviizoliacijoje, ar gyvena su šeimos nariu, kuriam yra privaloma saviizoliacija, nevyksta į darbą ir 

nedelsiant apie situaciją informuoja vadovybę ir numatytus ugdymo proceso dalyvius. Pagal 

galimybę dirba nuotoliniu būdu ir tęsia ugdymą nuotoliniu būdu. 

34. Mokytojas pagal poreikį teikia informaciją suinteresuotiems asmenims dėl konsultacijų 

organizavimo tvarkos. 

35. Mokytojas prisiima atsakomybę dėl tinkamo konsultacijų organizavimo ir 

įgyvendinimo. Jei mokytojo neatsakingi veiksmai kelia grėsmę ugdymo proceso dalyviams, jam 

nustatyta tvarka gali būti skiriama nuobauda.  

 

V. MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS  

ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI 

 

36. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant poreikiui, su mokytoju sutaria dėl 

konsultacijos būdo (kontaktinio ar nuotolinio), datos ir laiko. 

37. Sutarus dėl kontaktinės konsultacijos (toliau – konsultacijos) ekstremalios situacijos 

metu, pasirašomas trišalis susitarimas tarp mokyklos vadovybės, mokytojo ir mokinio tėvų (globėjų, 

rūpintojų) (2 priedas). 

38. Konsultacijos įgyvendinamos pagal individualiai mokytojo ir mokinio, tėvų (globėjų,  

rūpintojų) sutartą, mokyklos vadovybės patvirtintą (individualių) kontaktinių konsultacijų 

tvarkaraštį, kuris kartu yra ir vaiko individualių konsultacijų registracijos lapas (1 priedas). 

39. Konsultacijos nėra privaloma ugdymo dalis ir yra teikiamos atsižvelgiant į bendrą tėvų 

(globėjų, rūpintojų), vaiko ir mokytojo poreikį, išreikštą rašytiniu šalių susitarimu (2 priedas).  

40. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) užtikrina, kad kontaktinei konsultacijai (toliau – 

konsultacijai) vaikas į mokyklą atvyktų tiksliai paskirtu laiku, iš mokyklos išeitų iš karto konsultacijai 

pasibaigus, susitaria, kad nelūkuriuotų mokyklos patalpose, laikytųsi judėjimo krypčių.  

41. Įsipareigoja priminti vaikui higienos laikymosi (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketo, kt.) taisykles. 

42. Užtikrina, kad vaikas turėtų nosį ir burną dengiančią kaukę, priminti jos dėvėjimo 

taisykles. 

43. Neleidžia vaikui dalyvauti kontaktinėse konsultacijose, jei jam pasireiškė ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

44. Neleidžia vaikui dalyvauti kontaktinėse konsultacijose, jei jis turi būti saviizoliacijoje 

ar nors vienas šeimos narys yra saviizoliacijoje. 

45. Nedelsiant informuoja mokyklos vadovybę ir mokytoją, jei vaikas susirgo COVID-19 

virusu ar turėjo artimą kontaktą su užsikrėtusiuoju ir po to turėjo kontaktą Mokykloje, įvykus atvejui 

konsultuojasi Karštąją koronaviruso linija dėl tolimesnių veiksmų (tel. Nr. 1808). 

46. Gavus iškvietimą dėl vaiko izoliavimo, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant 

atvykti į mokyklą atsiimti vaiko, konsultuotis Karštąją koronaviruso linija dėl tolimesnių veiksmų 

(tel. Nr.1808). 

47. Tėvai, leisdami vaikų vykti į konsultaciją, laiduoja už jo gerą sveikatos būklę. 

48. Tėvai gali nesutikti leisti vaiko dalyvauti kontaktinėse konsultacijose, jei mano, kad tai  

bus nesaugu vaikui. 

49. Tėvai į mokyklos patalpas nėra įleidžiami, ugdymo klausimais gali kreiptis į mokytoją  

arba į mokyklos administraciją mokyklos internetinėje svetainėje nurodytu telefonu. 

 



VI. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI 

 

50. Mokinys, esant poreikiui, su mokytoju ir su tėvais (globėjais, rūpintojais), sutaria dėl 

konsultacijos būdo (kontaktinio ar nuotolinio), datos ir laiko. Sutarus dėl kontaktinės konsultacijos 

(toliau – konsultacijos) ekstremalios situacijos metu, pasirašomas trišalis susitarimas tarp mokyklos 

vadovybės, mokytojo ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų). 

51. Mokinys į mokyklą turi atvykti tiksliai konsultacijai paskirtu laiku, iš mokyklos išeit i iš 

karto konsultacijai pasibaigus, nelūkuriuoti mokyklos patalpose, laikytis judėjimo krypčių. 

52. Atvykęs į konsultaciją mokinys pasirašo registracijos lape. Registracijos lapą duoda 

mokytojas. 

53. Mokyklos patalpose mokinys privalo laikytis higienos (rankų higienos, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketo, kt.) taisyklių. 

54. Mokyklos patalpose mokinys privalo taisyklingai dėvi nosį ir burną dengiančią kaukę, 

laikytis tinkamo atstumo. 

55. Mokinys negali dalyvauti kontaktinėse konsultacijose, jei jam pasireiškė ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), apie 

nedalyvavimą turi informuoti mokytoją. 

56. Mokinys negali dalyvauti kontaktinėse konsultacijose, jei jis turi būti saviizoliacijoje ar 

nors vienas šeimos narys yra saviizoliacijoje. 

57. Mokinys nedelsiant informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), jei sužino, jog susirgo 

COVID-19 virusu ar turėjo artimą kontaktą su užsikrėtusiuoju ir po to turėjo kontaktą. Tėvai 

(globėjai, rūpintojai) nedelsiant informuoja mokyklos vadovybę ir mokytoją nustatyta tvarka, 

konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija dėl tolimesnių veiksmų (tel. Nr. 1808). 

58. Mokykloje pasireiškus viruso COVID-19 požymiams, mokinys privalo klausyti  

mokytojo nurodymų, tinkamai izoliuotis specialiai skirtoje patalpoje, suteikti reikiamą informaciją.  

59. Mokinys į mokyklą privalo ateiti vienas, be pašalinių asmenų. 

60. Mokinys privalo laikytis higienos ir saugos reikalavimų, saugoti savo ir kitų ugdymo 

proceso dalyvių sveikatą. 

61. Mokinys konsultacijos metu privalo laikytis šios tvarkos ir saugaus darbo ir elgesio  

pamokoje taisyklių. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

62. Kontaktinės konsultacijos ekstremalios situacijos metu organziuojamos vadovaujantis  

šia tvarka ir gali vykti tik esant rašytiniam trišaliam susitarimui. 

63. Tvarka yra privaloma visiems ugdymo proceso dalyviams. 

64. Tvarka gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus. 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 priedas 

 

(INDIVIDUALIŲ) KONTAKTINIŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 

(mokinių registracijos lapas) 

 

 

Dalyko mokytojo vardas, pavardė, parašas: 

Suderinta (vadovo vardas, pavardė, parašas, derinimo data):  

 

Konsultacijos 

data, vietovė 

Mokinio  

vardas, pavardė, kl. 

Mokinio 

atv. laikas 

Mokinio 

išv. laikas 

Mokinio 

parašas 

Pastabos 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



2 priedas 

 

 

SUSITARIMAS 

DĖL (INDIVIDUALIŲ) KONTAKTINIŲ KONSULTACIJŲ  

EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU 

 

____________ 

(data) 

 

____________ 

(vietovė) 

 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos 

konsultacijų organizavimo ir įgyvendinimo tvarka, (t. p. kitais valstybiniais dokumentais, 

reglamentuojančiais neformaliojo švietimo organizavimą ir įgyvendinimą ekstremalios situacijos 

laikotarpiu), (individualių) kontaktinių konsultacijų tvarkaraščiu.   

Sutariu dėl vaiko/mokinio (įrašyti vardą, pavardę, dalyką, klasę) 

________________________________________________________________________ 

ugdymo individualių kontaktinių konsultacijų būdu, ekstremalios situacijos metu. 

Įvertinu esamą situaciją, prisiimu atsakomybę už tvarkoje nurodytų pareigų laikymąsi. 

Sutinku, kad konsultacijos gali būti nutraukiamos žodiniu visų šalių sutarimu. 

 

Susitarimo šalys: 

 

_________________________________________________________________________ 

(Tėvo/motinos (globėjo (-os), rūpintojas(-os)) vardas, pavardė, parašas, data) 

 

_________________________________________________________________________ 

(Dalyko mokytojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

Direktorė Renata Bakulienė__________________________________________________ 

                                              (parašas, data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS KONSULTACIJŲ 

ORGANIZAVIMO IR ĮGYVENDINIMO ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI, 

SUSIJUSIAI SU VIRUSU COVID-19 TVARKOS TVIRTINIMO 

 

2020 m. lapkričio 13 d. Nr. V-5-84 

Varėna 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 

1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2.2.9.3. papunkčio 2.2.9.3.3. 

papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos Valstybės operacijų 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2546 „Dėl neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir darbo grupės „Dėl konsultacijų organizavimo ir 

įgyvendinimo esant ekstremaliai situacijai, susijusiai su virusu COVID-19“ 2020 m. lapkričio 11 d. 

protokolu Nr. 1,  

t v i r t i n u Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos konsultacijų organizavimo ir 

įgyvendinimo esant ekstremaliai situacijai, susijusiai su virusu COVID-19 tvarką  

 PRIDEDAMA. Konsultacijų organizavimo ir įgyvendinimo esant ekstrimaliai situacijai, 

susijusiai su virusu COVID-19 tvarka, 6 lapai.  

 

 

 

Direktorė         Renata Bakulienė 

 

 

 


