PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės sporto centro
direktoriaus 2020-05-28 įsakymu Nr. V-19

UGDYMO ORGANIZAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO
CENTRE NUO 2020 M. BIRŽELIO 1 D. TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1162
„Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos 2020 m gegužės 11 d. raštu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo
2019–2020 mokslo metais“ Elektrėnų savivaldybės sporto centre (toliau – ESSC) ugdymo skyrius
parengė šį „Neformalaus ugdymo organizavimo Elektrėnų savivaldybės sporto centre“ nuo 2020 m.
birželio 1 d. tvarkos aprašą“ (Toliau – Aprašas).
Aprašas įsigalioja 2020 m birželio 1 d. ir galioja iki pakeitimų nurodytuose teisės aktuose.
II SKYRIUS
UGDYTINIŲ PRIĖMIMO TVARKA
1.

Tėvai (globėjai) įvertinę riziką dėl ESSC lankymo nuo 2020 m. birželio1 d. patys priima

sprendimą vesti vaiką į įstaigos organizuojama neformalųjį ugdymą ar ne.
2. Tėvai (globėjai) nusprendę vesti vaiką (-us) į ESSC nuo 2020 m. birželio 1 d. apie tai
informuoja trenerį, užpildo prašymą ESSC direktoriui „Dėl vaiko neformaliojo ugdymo“ (1 priedas)
ir jį pateikia treneriui el. paštu arba užpildo pirmą dieną atvedus vaiką (-us) į treniruotę.
3.

Tėvai (globėjai) vedantis vaiką (-us) į ESSC, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis asmens higienos
reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).
4.

Patikrinimui skirtoje vietoje bus vertinama visų į ESSC priimamų vaikų sveikatos

būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijos požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) arba kitų
požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Neformaliojo vaikų švietimo programų
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
75:2016 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje nebus priimami.
5.

Pastebėjus, jog vaikui (-ams) pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), atsirado

ūmių kvėpavimo takų infekcijos požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) arba kitų
požymių, vaikas nedelsiant palydimas į atskirą patalpą arba saugią vietą, apie vaiko būklę nedelsiant
informuojami tėvai (globėjai). Tėvai (globėjai) turi pasiimti vaiką iš užsiėmimų per 30 min po to, kai
Tėvams buvo pranešta apie įtariamą vaiko ligą ar susižeidimą.
III SKYRIUS
NEFORMALIOJO UGDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Neformalus ugdymas organizuojamas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.
gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“
ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m gegužės 11 d. raštu
Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019–2020 mokslo metais“.
7.

Neformalus ugdymas organizuojamas pagal sudarytus tvarkaraščius.

8.

Ugdytiniai ugdysis maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: vaikai nuolat

lankys užsiėmimus su tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes
lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke.
9.

Apmokėjimas už ugdymą vyks pagal galiojančias tvarkas.
IV SKYRIUS REIKALAVIMAI TRENERIAMS

10. Treneriai, vykdantys užsiėmimus, privalo susipažinti ir laikytis šiam laikotarpiui
nustatytos tvarkos (2 priedas).
11. Treneriai, vykdantys vaikų priėmimą į ESSC užsiėmimus, turės dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones.
12. ESSC galės dirbti tik treneriai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
(pvz. karščiavimo, slogos, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.) ir kitų užkrečiamų ligų požymių.
Atvykus pirmą dieną į darbą treneris pasirašys sutikimą „Dėl sveikatos tikrinimo“ (3 priedas).
Trenerių sveikata bus nuolat stebima ir registruojama:
12.1.

treneriai, kuriems pasireiškia ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijos

požymiai (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi informuoti savo
tiesioginį vadovą arba ESSC direktorių ir į darbą nevykti;
12.2. treneriams kūno temperatūra matuojama tik atvykus į darbą. Duomenys
fiksuojami registracijos knygoje. Treneriams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau),
nedelsiant nušalinami nuo darbo.
12.3. treneriams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),
nedelsiant nušalinami nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija
tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
12.4. jeigu trenerio administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam
nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekcija), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC
nustatant sąlytį turėjusius darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
12.5. draudžiama dirbti treneriams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu,
išskyrus trenerius, dirbančius nuotoliniu būdu;
12.6. neformaliojo ugdymo treneriai tą pačia diena dirbs tik su viena grupe;
12.7. su vaikais neturės kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas
su vaikais (pvz., elektrikas, santechnikas ir pan.);
12.8.

skirtingose grupėse dirbančių trenerių kontaktas ribojamas, jei jo išvengti

neįmanoma, ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip
2
m. atstumu).
13. Treneris prisiima visą atsakomybę už saugų treniruočių kaip tai numatyta šiuo laikotarpiu
laikantis visų higienos normų ir reikalavimų, organizavimą.
14. Treneris organizuoja užsiėmimus laikantis šių reikalavimų:
14.1. Atvyksta ankščiau ir paruošia darbo vietą (inventorių, vieta rankų dezinfekavimui jei
užsiėmimas vyksta lauke, vieta ugdytinių temperatūros matavimui).
14.2. Užtikrina jog ugdytiniai laikytųsi saugaus atstumo, o atlydėję asmenys nesiburiuotų.
14.3. Informuoja tėvus jog ugdytiniai į užsiėmimus turi atvykti 30 min. iki užsiėmimo
pradžios.
14.4. Ugdytiniams kūno temperatūra matuojama tik atvykus į užsiėmimą. Ugdytiniams,

kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinami nuo užsiėmimų.
14.5. Po užsiėmimo dezinfekuoti visą naudota inventorių, jei užsiėmimas vyko patalpoje ja
išvedinti.
14.6. Tarp užsiėmimų turi būti ne mažesnis nei 1 val. pertraukos intervalas.
14.7. Užsiėmimuose gali dalyvauti ugdytiniai turintys galiojančias sveikatos pažymas (forma
068/a).

V SKYRIUS HIGIENOS REIKALAVIMAI
15. Paslaugų teikimo vietoje sudaromos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai:
15.1. Jei užsiėmimas vyksta uždaroje patalpoje, praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo,
prie praustuvių patiekiama muilo).
15.2. Jei užsiėmimas vyksta lauke, rankų dezinfekavimas tam skirtomis priemonėmis.
16. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi ugdytiniai patalpose, dezinfekuojami
kas valandą.
17. Po treniruotės visas naudotas inventorius turi būti dezinfekuojamas.
18. Tarp vykdomų užsiėmimų turi būti mažiausiai 1 valandos tarpas.
19. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš prasidedant kiekvienam

užsiėmimui, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19
pandemijos metu
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202020032
7%20(1).pdf).

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20.

Aprašą, jos papildymus ar pakeitimus tvirtina Elektrėnų savivaldybės sporto centro

direktorius.
21.

Aprašas viešai skelbiamas Elektrėnų savivaldybės sporto centro internetinėje svetainėje

adresu https://www.esportocentras.lt/.

