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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 Ugdymo procesas mokykloje įgyvendinamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją 
ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, Valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus. Mokykloje maksimaliai laikomasi numatytų 
saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus fizinio atstumo.  
 

II SKYRIUS 
SAUGOS PRIEMONIŲ LAIKYMASIS 

 
 Klasėje pamokų metu mokiniai gali būti be nosį ir burną dengiančių apsaugos 

priemonių. Mokytojas, jei laikosi saugaus 2 metrų atstumo, gali būti be nosį ir burną dengiančių 
apsaugos priemonių, kitu atveju privalo jas dėvėti.  

 Pertraukų metu,  jei mokiniai nesilaiko 2 metrų saugaus atstumo, privalo dėvėti nosį 
ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.). 

Jei mokinys nesilaiko numatytų saugos priemonių, kelia grėsmę kitų mokinių ir 
mokytojų saugumui, po trijų įspėjimų mokinio elgesys ir tolesnis mokymasis bus aptartas su 
mokinio tėvais. 

 Viršutinius rūbus mokinai nusirengia ir laiko savo klasėse. 
 

III SKYRIUS  
MOKYMOSI VIETA 

 
  Šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta  patalpa, kurioje vyks 

pamokos: 
 pradinėms klasėms – pradinių klasių kabinetai, 3b klasei – fizikos kabinetas; 
 5 klasei – menų kabinetas; 
 6 klasei – lietuvių kalbos kabinetas (2 aukštas); 
 7 klasei – skaitykla; 
 8 klasei – aktų salė; 
 1G klasei – matematikos kabinetas; 
 2G klasei – istorijos-geografijos kabinetas; 
 3G klasei – anglų kalbos kabinetas; 
 4G klasei – lietuvių kalbos kabinetas (3 aukštas). 

 
IV SKYRIUS 

MOKINIŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE 
 

Mokinių judėjimas galimas tik tam tikroje zonoje: 
1 zona (pirmas aukštas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. 

Tualetas 1 aukšte. 
 

2 zona (antras aukštas) pradinių klasių mokiniai ir 5–6 klasių mokiniai.  
Mokiniai šioje zonoje vaikšto pro centrines gimnazijos duris ir pagrindiniais laiptais. Tualetas 2 
aukšte. 



 
3 zona ( trečias aukštas) IG, IIG, IIIG, IVG klasių mokiniai. 

 Mokiniai į šią zoną eina pro duris esančias vidiniame kiemelyje (prie sporto salės) ir kyla  laiptais į 
3 aukštą. Tualetas 3 aukšte tik merginoms, vaikinai naudojasi tualetu cokoliniame aukšte. 
 

4 zona ( senasis mokyklos pastatas) 7 kl .(skaitykloje), 8 kl. (aktų salėje). Mokiniai į 
šią zoną eina pro senojo pastato duris iš vidinio kiemelio pusės. Tualetas prie valgyklos (naudojasi 
vaikinai ir merginos). 

 
Visiems gimnazijos bendruomenės nariams vaikščioti pro valgyklą griežtai draudžiama!!! 

 
PERTRAUKŲ METU MOKINIAI PRIVALO BŪTI 
KORIDORIUJE (SU NOSĮ IR BURNĄ DENGIANČIOMIS  
APSAUGOS PRIEMONĖMIS) ARBA LAUKE. KLASĖS 
TUO METU VĖDINAMOS IR DEZINFEKUOJAMOS 
 

Pamokų laikas ir mokinių maitinimas: 
PAMOKA PAMOKOS 

LAIKAS 
PERTRAUKA‘ 
LAISVAS LAIKAS 

MOKINIAI VALGO/ 
PERKA VALGYKLOJE 

1 PAMOKA 8.10–8.55  
 
8.55-9.05 

8.30 pusryčiai ,,Bitutės“ 
9.00 pusryčiai 
,,Boružiukai“ 

2–3 PAMOKA 9.05–10.35 10.35-10.45   
4–5 PAMOKA 10.45–12.40 Pertraukos skirtos 

pavalgyti 
10.35–11.00 1–2 klasės  
10.45–11.20 3–4 klasės  
11.10–11.35 5–6 klasės 
11.25–11.50 7–8 klasės 
11.45–12.10 IG–IVG 
klasės 
 

10.20–10.40 PUG 
10.40–11.00 1–2 klasės  
11.00–11.15 3–4 klasės  
11.15–11.30 5–6 klasės 
ir „Bitutės“ 
11.30–11.45 7–8 klasės 
11.45–12.05 IG–IVG 
klasės 
12.10–12.30 
,,Boružiukai“ 
 

6–7 PAMOKA 12.50–14.20   
Mokiniai, atsinešę savo maistą nurodytu laiku valgo valgykloje. 
Mokiniai valgykloje lankytis (pirkti valgyti) gali tik paskirtu laiku. 
 

Informacinių technologijų, technologijų ir fizinio ugdymo pamokos vyks 
specializuotuose kabinetuose. Mokiniai į šiuos kabinetus eina lydimi dalykų mokytojų laikydamiesi 
nustatytų judėjimo maršrutų ir įėjimų. 
 

V SKYRIUS 
MOKINIŲ VEŽIOJIMAS 

Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, privalo dėvėti 
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, išskyrus mokinius, kuriems dėl jų dėvėjimo gali 
pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių šių priemonių dėvėti neįmanoma; 



Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai 
dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę; 

Mokiniai, važiuojantys maršrutiniu autobusu, privalo laikytis bendrųjų saugos 
reikalavimų, taikomų keleiviams. 

_______________________ 
 

 


