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Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 patvirtintu aprašu „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimoVilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose tvarkos“,

t v i r t i n u  Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

lankymosi mokykloje taisykles (pridedama). 

Direktorė         Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė
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Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lankymosi gimnazijoje taisyklės

1. Interesantai priimami raštinėje.

2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais, iš anksto 

užsiregistravę ir suderinę su klasės vadovu ir/ar mokinio mokytoju savo atėjimo laiką. 

3. Į kitas gimnazijos patalpas galima eiti tik lydint klasės vadovui ir/ar mokinio 

mokytojui.

4. Gimnazijos patalpose privaloma dėvėti kaukes (ar kitas apsaugos priemones), 

rekomenduojama dezinfekuoti rankas. 

5. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su 

jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu.

6. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, turintiems temperatūros (37,3 °C ir 

daugiau) ir/ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai).

7. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant telefonu informuoti klasės vadovą apie 

mokiniui ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nustatytą COVID-19 ligą.
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