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PATVIRTINTA 

Volungės darželio - mokyklos   

direktoriaus  

2020m. rugsėjo 08 d. 

įsakymu Nr. V-51A 

 

 

VILNIAUS VOLUNGĖS DARŽELIO - MOKYKLOS 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ), PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI 

DARŽELYJE - MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Volungės darželio - mokyklos Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų 

lankymosi darželyje - mokykloje (toliau - Darželis - mokykla) tvarkos  aprašas (toliau - Aprašas) 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-

1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr.V-1840 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijos 

vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Aprašas apibrėžia darželio - mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų 

lankymosi darželyje - mokykloje tvarką. 

 

II SKYRIUS  

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ), PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI TVARKA 

IR LANKYMOSI FIKSAVIMAS 

 

3. Asmenys, kurie nedirba ar nesimoko darželyje - mokykloje, privalo dėvėti burną ir nosį dengiančią 

apsaugos priemonę. 

4. Apsaugos priemonės nedėvintys lankytojai į darželio - mokyklos patalpas neįleidžiami. 

5. Lankytojai privalo laikytis rankų higienos, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo. 

6. Prie kiekvieno įėjimo lankytojams sudarytos sąlygos rankų dezinfekcijai. 

7. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys atvykti į susitikimą su mokytojais ar administracija, 

privalo iš anksto suderinti susitikimo laiką telefonu ar elektroniniu paštu. 

8. Į iš anksto suderintą susitikimą su mokytoju ar mokyklos administracija atvyksta tik vienas iš 

mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų). 

9. Darželio - mokyklos patalpose draudžiama lankytis asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas 

(37,3C ir daugiau) ar tiems, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

10. Darželio - mokyklos patalpose draudžiama lankytis asmenims, kuriems privaloma saviizoliacija. 
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III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Darželio - mokyklos darbuotojai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) su tvarkos aprašu 

supažindinami informaciją skelbiant darželio - mokyklos stenduose, internetinėje svetainėje. 

12. Aprašas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į darželio - mokyklos bendruomenės poreikius, 

pasikeitus teisės aktams ar kitiems darželio - mokyklos veiklą reglamentuojamiems dokumentams. 
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