
      4 priedas 

Ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumai   

atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo sprendimus 

 

1. Mokiniai, atvykę į gimnaziją, išskirstomi srautais. Maksimaliai pagal galimybes ribojamas 

skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų. Priskirti  

skirtingoms klasėms skirtingi įėjimai ir išėjimai, numatyti judėjimo iki klasės, valgyklos, 

specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų maršrutai, mokinių rūbinės išdėstytos 

tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių mokiniams; 

➢ I-ų klasių mokiniai ugdosi pirmame aukšte, kiekviena klasė atskirame kabinete, į 

gimnaziją eina ir išeina tik pro sporto salės įėjimą; 

➢ II klasių mokiniai ugdosi atskirame menų korpuse, kiekviena klasė atskirame kabinete, 

į gimnaziją eina ir išeina tik pro įėjimą iš vidinės automobilių aikštelės pusės.  

➢ III-ių klasių mokiniai ugdosi antrame aukšte, į gimnaziją eina ir išeina tik pro įėjimą 

nuo „Norfos“ pusės. 

➢ IV klasių mokiniai  ugdosi trečiame aukšte, į gimnaziją eina ir išeina tik pro įėjimą 

nuo stadiono pusės. 

➢ Klasėms yra priskirti šie kabinetai: 

Klasė Kabineto Nr. 

Ia 112 

Ib 108 

Ic 113 

Id 107 

IIa 314 

IIb 103 

IIc 315 

IIIa 203 

IIIb 213 

IIIc 212 

IVa 307 

IVb 310 

IVc 312 

 

2. Pakoreguotas gimnazijos pamokų ir pertraukų laikas.  Prailgintas ir suskirstytas pietų 

pertraukų laikas,  siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje: 

1. 8.00  - 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 09.50 – 10.35 

Pietų pertrauka 35 min. I ir III klasių mokiniams 

➢ 10.35 ateina I klasių mokiniai ir valgo prie jiems skirtų stalų; 

➢ 10.50 ateina III klasių mokiniai ir valgo prie jiems skirtų stalų. 

Po ilgosios pertraukos valgyklos stalai valomi ir dezinfekuojami, patalpa išvėdinama. 

4. 11.10 – 11.55 

Pietų pertrauka 30 min. II-IV klasių mokiniams  



➢ 11.55 ateina II klasių mokiniai ir valgo prie jiems skirtų stalų; 

➢ 12.10 ateina IV klasių mokiniai ir valgo prie jiems skirtų stalų. 

Po ilgosios pertraukos valgyklos stalai valomi ir dezinfekuojami, patalpa išvėdinama. 

5. 12.25 – 13.10 

6. 13.20 – 14.05 

7. 14.15 – 15.00 

8. 15.10 – 15.55 

9. 16.05 – 16.50 

 
3. Mokinių judėjimo krypčių gimnazijos patalpose žemėlapis: 

 
 

4. Gimnazijos mokiniai, darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 

2 metrų atstumas nuo mokinių, klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys 

pilnamečiai tretieji asmenys (tėvai (rūpintojai) ir kiti asmenys), kai tarp dalyvių neišlaikomas 

2 metrų atstumas, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai pedagogas ar kitas gimnazijos darbuotojas negali 

dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į 

profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos 

priemonės. 

5. Dalykinių konsultacijų metu, neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimų metu, vykdant veiklas 

uždarose erdvėse, dalyvaujantys skirtingų srautų bei klasių mokiniai ir pilnamečiai tretieji 

asmenys (tėvai (rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti 

kaukes. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos 

ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 



6. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant 

renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.  

7. Visa aktuali informacija dėl saugumo priemonių laikymosi darbuotojams, mokiniams bei 

tėvams (rūpintojams) pateikiama susirinkimuose, elektroniniame dienyne bei paskelbta prie 

įėjimų į gimnaziją. 

8. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas 127 kabinete, apie tai informuojami 

jo tėvai (rūpintojai).  

9. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti gimnazijos patalpas ir kreiptis 

konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

Apie situaciją darbuotojas telefonu informuoja savo tiesioginį vadovą. 

10. Jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (rūpintojų) gavo informaciją apie 

darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį 

visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC), bendradarbiauja 

su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. Asmenims, 

kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu į gimnaziją atvykti draudžiama. Jie gali 

mokytis ir dirbti nuotoliniu būdu. 

11. Pašaliniai asmenys negali patekti į gimnaziją, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas 

ugdymo proceso organizavimui. 

12. Gimnazijoje yra sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, įrengti 

rankų džiovintuvai).  

13. Prie kiekvieno įėjimo į gimnaziją yra rankų dezinfekavimo skystis.  

14. Kiekviename kabinete yra rankų ir paviršių dezinfekavimo skysčiai ir šluostė (naudoti pagal 

individualų poreikį papildomai dezinfekuojant savo darbo vietą). 

15. Patalpos yra vėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Už 

kabinetų vėdinimą atsakingi mokytojai, už koridorių ir kitų patalpų vėdinimą – budėtojai, 

valytojai, valgyklos darbuotojai.  

16. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės 

turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 

kartus per dieną. Pirmą kartą paviršiai valomi per ilgąsias pertraukas, antrą kartą paviršiai 

dezinfekuojami po pamokų.  

17. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), 

po kiekvienos pamokos jos bus išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, 

inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos bus išvalomos ir dezinfekuojamos 

po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. 

18. Pasibaigus mokinių ugdymo procesui, patalpos yra išvalomos, vėdinamos, dezinfekuojamos. 

 


