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DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO  

IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Ugdymo proceso organizavimas: 

1.1. Ugdymo procesas organizuojamas mišriu būdu, derinant kasdienį mokymo proceso  

organizavimo ir nuotolinį mokymo organizavimo būdus. 

1.2. Pamokos vyksta pagal įprastą tvarkaraštį, pažymint, kurios iš jų yra kontaktinės. 

1.3. Kasdieniu būdu organizuojamos šių dalykų pamokos: 

1.3.1. lietuvių kalbos ir literatūros; 

1.3.2. užsienio kalbos (anglų); 

1.3.3. matematikos; 

1.3.4. informacinių technologijų; 

1.3.5. biologijos; 

1.3.6. chemijos (išplėstinio kurso); 

1.3.7. fizikos (išplėstinio kurso); 

1.3.8. istorijos; 

1.3.9. geografijos. 

1.4. Mišriuoju būdu organizuojamos šių dalykų pamokos: 

1.4.1. užsienio kalbos (rusų); 

1.4.2. fizinio ugdymo. 

1.5. Mišriuoju būdu gali būti organizuojamos papildomos dalyko konsultacijos abiturientams, 

kurie pasirinkę valstybinį brandos egzaminą. 

1.6. Nuotoliniu būdu organizuojamos šių dalykų pamokos: 

1.6.1. dorinio ugdymo (etikos, tikybos); 

1.6.2. užsienio kalbos (vokiečių, prancūzų); 

1.6.3. chemijos (bendrojo kurso); 

1.6.4. fizikos (bendrojo kurso); 

1.6.5. menų (dailės, grafinio dizaino, fotografijos, filmų kūrimo, muzikos, teatro); 

1.6.6. technologijų; 

1.6.7. pasirenkamųjų dalykų (braižybos, ekonomikos ir verslumo, lotynų kalbos, psichologijos). 

2. Mokymosi vieta, kai ugdymas vyksta mokykloje: 

2.1. Pamokos vyksta nustatytuose dalykų kabinetuose. 

2.2. Esant tinkamoms oro sąlygoms, fizinio ugdymo pamokos vyksta lauke, kitais atvejais –  

sporto/aktų salėje gali būti nedaugiau kaip viena grupė; privalu laikytis saugaus atstumo, draudžiamas 

fizinis kontaktas, kontaktiniai užsiėmimai. 

2.3. Veikla bibliotekoje organizuojama ir vykdoma laikantis saugumo reikalavimų. 

3. Veikla pertraukų ar „langų“ metu: 

3.1. Kiekviena klasė turi savo poilsio zoną griežtai nustatytose mokyklos erdvėse ir lauke, laikantis  

saugaus atstumo (lentelė pridedama). 

4. Tualetų patalpos yra griežtai priskiriamos naudotis konkrečios klasės mokiniams (lentelė 

pridedama). 

5. Mokinių srautų judėjimas mokykloje: 

5.1. Esant dideliam mokinių srautui, numatyti keli įėjimai/išėjimai į mokyklą/iš mokyklos:  



centrinis įėjimas/išėjimas, įėjimas/išėjimas per vidinį kiemelį (kairėje ir dešinėje), įėjimas/išėjimas per 

sporto salės lauko duris. 

5.2. Pertraukų metu judėjimas tarp aukštų galimas pažymėtomis kryptimis: į viršų lipama 

kairiajame mokyklos sparne esančiais plačiais laiptais, žemyn – dešiniajame mokyklos sparne 

esančiomis siauromis laiptinėmis. 

6. Mokinių maitinimas valgykloje, kai ugdymas vyksta mokykloje: 

6.1. Esant dideliam mokinių srautui, numatyta organizuoti maitinimą 4a, 4b, 4c klasėms po 3 

pamokų, 4 d, 4ė klasėms po 5 pamokų. 

6.2. Nemokamas mokinių maitinimas organizuojamas pagal nustatytą tvarką per ilgąją pertrauką  

po 5 pamokų (atskirais atvejais mokiniams patogiu laiku). 

6.3. Valgykloje kiekvienai klasei skiriami atskiri stalai. 

6.4. Valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse  

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių turi būti skysto muilo, vienkartinių priemonių 

rankoms nusišluostyti. Prie įėjimo į valgyklą įrengtas bekontaktis dezinfekavimo priemonės 

dozatorius. 

7. Saugos priemonės ir saugus atstumas: 

7.1. Pateikiama mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams bei skelbiama prie  

įėjimo į švietimo įstaigą informacija: 

7.1.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą  

ir kt.); 

7.1.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

7.1.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C 

ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

7.2. Veido apsaugos priemonės privalomai dėvimos įeinant ir išeinant į/iš mokyklos, 

pertraukų metu, valgykloje stovint eilėje, bendraujant su mokiniais, mokytojais, vadovais ir kitais 

darbuotojais, laikantis saugaus atstumo; pamokų metu ir mokytojai, ir mokiniai privalo dėvėti 

medicinines veido apsaugos kaukes, nesvarbu, koks atstumas. 

7.3. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi būti 

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 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. Jei organizuojant veiklą 

naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi 

būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas 

mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis 

ugdymo priemonėmis. Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į 

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos 

metu. 

8. Mokinių, darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas: 

8.1. Sudaromos sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims 

matuoti(s) kūno temperatūrą, kilus įtarimui dėl karščiavimo. Tai atlieka visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, o jam nesant darbo vietoje – budintis vadovas. 

8.2. 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 turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

8.3. 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 švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis 

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

8.4. Jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo 

informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai 

nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems 

taikant 14 dienų izoliaciją. 

8.5. Mokiniai, darbuotojai privalo informuoti gimnazijos direktorių apie prievolę izoliuotis, 

tokiu atveju draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

8.6. Užtikrinti, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina  

tiesioginis darbas su mokiniais. 

______________________________ 


