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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

VADOVĖLIŲ SURINKIMO IŠ MOKINIŲ TVARKA KARANTINO DĖL COVID-19 

PANDEMIJOS LAIKOTARPIU 

 

Vadovėlių surinkimo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos bibliotekų sektoriaus išėjimo iš karantino 

metodinėmis rekomendacijomis (https://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/lietuvos-biblioteku-

sektoriaus-isejimo-is-karantino-rekomendacijos?fbclid=IwAR1gi4e6gaI4i6L9k30MDbSjRTMLrv_ 

P9th6pahJZu43tDHv6VAVdlEpMR8) 

1. Vadovėliai renkami bibliotekos patalpose, užtikrinant 10 kvadratinių metrų plotą 1 žmogui 

ir ne mažesnį kaip 2 m atstumą tarp asmenų. ( įėjimas į biblioteką per avarinį išėjimą Nr.5 

nuo sporto salių korpuso link pagrindinio gimnazijos korpuso).   

2. Bibliotekos darbuotojams rekomenduojama griežtai laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos 

rekomendacijų dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo. 

3. Bibliotekos darbuotojai privalo: 

3.1. Parengti patalpas vadovėlių surinkimui. 

3.2. Dėvėti apsaugines kaukes arba veido skydelius ir mūvėti vienkartines pirštines; 

3.3.  Grąžintas knygas karantinuoti ne mažiau kaip 72 val. sudedant jas į karantinavimo  

patalpas (214, 215 kab.).  Matomoje vietoje būtina pažymėti karantino pabaigos 

laiką. Į karantinavimo patalpą užeiti draudžiama. 

3.4. Po kiekvieno mokinių  srauto dezinfekuoti  visus paviršius (tam skiriama 15 min. 

pertrauka tarp klasių). 

4. Gimnazijos mokytojai ir klasių auklėtojai: 

4.1. Auklėtojai  suskirsto visus klasės mokinius į dvi grupes ir informuoja mokinius  

apie jiems paskirtą laiką. 

4.2. Metodinių grupių pirmininkai paskiria po 1 mokytoją iš metodinės grupės, kurie 

padėtų surinkti vadovėlius, prižiūrėtų tvarką (ar tai bus mokytojas, kuris dirba toje 

klasėje ar vienas mokytojas visai dienai nesvarbu). 

4.3. Mokytojai privalo dėvėti kaukes ar veido skydelius ir   mūvėti vienkartines 

pirštines. 
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4.4. Pradinių klasių mokytojos vadovėlius susirenka pačios (laikydamosios visų 

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl apsaugos priemonių naudojimo) 

ir iš anksto suderinę laiką su bibliotekos darbuotojomis, atneša į biblioteką. 

5. Mokiniai:  

5.1. Į gimnaziją privalo ateiti su kaukėmis ir laikytis 2 m atstumo tarp asmenų. 

5.2. Paskirtą dieną kartu su vadovėliais grąžina ir turimas grožinės literatūros knygas. 

5.3. Privalo turėti savo rašymo priemonę. 

5.4. Kiekvieno atnešto vadovėlio gale  užrašo savo vardą, pavardę, klasę. 

5.5. Atiduoda vadovėlį nekontaktiniu būdu, tai yra, padeda ant stalo arba į dėžę.  

5.6. Būtinai užrašo savo vardą ir pavardę ant stalo padėtame popieriaus lape. Tai 

prižiūri atsakingas mokytojas. 

6. Asmenims, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių ateiti griežtai 

draudžiama. 

                                           Vadovėlių grąžinimo grafikas 

 

5-8, I-III gimnazijos klasės 

 

 Laikas 06.08 d. 06.09 d. 06.10 d. 06.11 d. 06.12 d. 

8.30-9.30 8.30-9.00  7a (1 gr.) IA (1 gr.) IIA (1 gr.) IIIA (1 gr.) 

 9.00-9.30  7a (2 gr.) IA (2 gr.) IIA (2 gr.) IIIA (2 gr.) 

9.45-10.45 9.45-10.15 8a (1 gr.) 7b (1 gr.) IB (1 gr.) IIB (1 gr.) IIIB (1 gr.) 

 10.15-10.45 8a (2 gr.) 7b (2 gr.) IB (2 gr.) IIB (2 gr.) IIIB (2 gr.) 

11.00-12.00 11.00-11.30 8b (1 gr.) 7c (1 gr.) IC (1 gr.) IIC (1 gr.) IIIC (1 gr.) 

 11.30-12.00 8b (2 gr.) 7c (2 gr.) IC (2 gr.) IIC (2 gr.) IIIC (2 gr.) 

12.30-13.30 12.30-13.00 8c (1 gr.) 6b (1 gr.) 5a (1 gr.) 5c (1 gr.)  

 13.00-13.30 8c (2 gr.) 6b (2 gr.) 5a (2 gr.) 5c (2 gr.)  

13.45-14.30 13.45-14.10 6a (1 gr.) 6c (1 gr.) 5b (1 gr.) 5d (1 gr.)  

 14.10-14.30 6a (2 gr.) 6c (2 gr.) 5b (2 gr.) 5d (2 gr.)  

 

IV –ų gimnazijos klasių mokiniai grąžina nereikalingus vadovėlius ir grožinės literatūros knygas.  

 Laikas 16.15 

8.30-9.30 8.30-9.00 IVa (1 gr.) 

 9.00-9.30 IVa (2 gr.) 

9.45-10.45 9.45-10.15 IVb (1 gr.) 

 10.15-10.45 IVb (2 gr.) 

11.00-12.00 11.00-11.30 IVc (1 gr.) 

 11.30-12.00 IVc (2 gr.) 

12.30-13.30 12.30-13.00 IVd (1rg.) 

 13.00-13.30 IVd (2 gr.) 



 

Pastaba : Likusius vadovėlius IV-ų gimnazijos klasių mokiniai grąžina liepos 21 d. nuo 10.00 iki 

13.00 val. 


