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I.

Mokymosi vieta:

 kiekvienai mokinių klasei paskirtas kabinetas, kuriame vyks pamokos:
Klasė
Paskirtas kabinetas
PUG
115
1A
110
1B
108
2A
120
2B
109
3A
117
3B
111
4A
119
4B
107
5-8
Mokosi nuotoliniu būdu
Pailgintos dienos grupė
112
 Pamokos, kurios negali vykti klasėse (būtina laboratorinė įranga, mokoma skirstant
mokinius į grupes ir pan.) vyksta kabinetuose ir kitose ugdymo erdvėse: inžinerija, muzika,
užsienio kalbos, fizinis ugdymas, šokiai. Siekiant išvengti kontakto su kitų klasių mokiniais,
į pamokas, kurios vyksta specializuotuose kabinetuose, mokiniai išeina tik po pertraukos,
nuskambėjus skambučiui į pamoką.
 Neformaliojo ugdymo užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu pagal neformaliojo švietimo
tvarkaraštį.
 Pamokos trukmė – 45 minutės, pertraukų trukmė – 10-20 minučių. Po 3 ir 4 pamokų
organizuojamos 20 minučių trukmės pertraukos, skirtos valgymui ar laikui leisti lauke.
 Pamokų laikas:
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30
 Į mokyklą mokiniai įleidžiami ne anksčiau 10 minučių iki ugdymo proceso pradžios.
 Konsultacijos 1-8 klasių mokiniams organizuojamos nuotoliniu būdu pagal atskirą
tvarkaraštį.
 Specialioji pagalba 1-8 klasių mokiniams bei PUG auklėtiniams teikiama mišriuoju būdu
(PUG ir 1-4 klasių mokiniams – kontaktiniu, 5-8 klasių mokiniams - nuotoliniu) pagal
tvarkaraštį.
 Namuose mokomi mokiniai mokytojų ugdomi ir konsultuojami nuotoliniu būdu.
 Sergantys ar dėl kitų priežasčių mokyklos negalintys lankyti mokiniai mokytojų ugdomi ir
konsultuojami nuotoliniu būdu.
 Mokinių saugumu rūpinasi bei tvarką mokyklos koridoriuose pertraukų metu prižiūri
pradinių klasių mokytojos.
 Priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laikas 8.00 - 15.00.
 Pailgintos dienos grupės darbo laikas 13.00 – 17.30.

II.

Mokinių srautų judėjimas mokykloje:






Į mokyklą PUG auklėtiniai ir 1-4 klasių mokiniai patenka per įėjimą į pradinukų korpusą.
Pertraukų metu mokiniai laiką leidžia klasėse arba šalia esančiose koridoriaus erdvėse.
Pasibaigus pamokoms, mokiniai išeina pro tuos pačius įėjimus.
PUG auklėtiniai rūbus palieka klasėje esančioje rūbinėje, 1-4 klasių mokiniai rūbus palieka
koridoriaus erdvėje šalia savo klasės.
 Per pertraukas mokiniai gali išeiti į lauką ir grįžti pro savo įėjimą.
 Mokinių judėjimo kryptys bei atskiros zonos pertraukų metu pažymėtos sutartiniais
ženklais.
III.

Mokinių maitinimas:

 PUG auklėtiniai ir 1 klasių mokiniai mokyklos valgykloje valgo nemokamai.
 2-4 klasių mokiniai mokyklos valgykloje valgo iš anksto užsisakytą maistą, už kurį
susimoka mėnesio gale arba nusiperka valgykloje tą pačią dieną.
 Mokinių valgymo tvarka:
per 3 pamoką: 4b, 1b, 2b klasės.
per 4 pamoką: 1a, 3b, 2a klasės.
per 5 pamoką: PUG, 3a ir 4a klasės.
 Valgančiųjų mokinių apskaitą vykdo valgyklos vedėjas ir klasių vadovai.
 Nemokamą maitinimą gaunantys 2-4 klasių mokiniai bei iš namų atsineštą maistą valgantys
mokiniai valgo mokyklos valgykloje kartu su nustatytu laiku pietaujančiais klasės draugais.
IV.

Bendros pastabos:

 Įeidami į mokyklą darbuotojai privalo dezinfekuoti rankas.
 Bendrose mokyklos erdvėse (koridoriuose, valgykloje) darbuotojai ir mokiniai privalo
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, skydelius
ar kt.) bei stengtis išlaikyti saugų atstumą.
 Pamokų metu mokytojai laikosi 2 metrų atstumo nuo mokinių, o jei to neįmanoma
užtikrinti, privalo dėvėti anksčiau minėtas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 Jei mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiams, jis yra izoliuojamas
visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinete, kol atvyks tėvai (rūpintojai, globėjai).
 Kabinetai, sporto salė, aktų salė vėdinami pertraukų, koridoriai ir kitos bendros patalpos –
pamokų metu.
 Mokytojai darbo vietoje palaiko švarą ir tvarką. Kartą per dieną, po 3 pamokų, dezinfekuoja
mokinių darbo vietas. Mokinių darbo vietos taip pat dezinfekuojamos mokytojo nurodymu
mokiniui keičiant darbo vietą.
 Mokyklos valgykloje, tualetuose užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų
higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto
muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.
 Mokyklos darbuotojai pamokų metu (2-3 kartus per dieną) dezinfekuoja durų rankenas,
palanges, suoliukus, praustuves, plauna grindis drėgnuoju būdu.
 Sporto salė, aktų salė plaunama drėgnuoju būdu 2 kartus per dieną, pertraukų metu
dezinfekuojama sporto įranga, naudotos priemonės.
 PUG ir 1-4 klasių mokiniai nesinaudoja persirengimo kambariais, fizinio ugdymo ar šokio
pamokai ruošiasi savo kabinete.
 Mokytojai, pastebėję sugadintą kabineto turtą, informuoja klasės vadovą ir / ar mokyklos
administraciją.
 Mokiniai laikosi mokytojo nustatytos darbo tvarkos, turi reikalingas mokymuisi priemones,
saugo ir tausoja kabinete esančius daiktus. Visada sėdi toje pačioje, klasės vadovo ar dalyko
mokytojo paskirtoje vietoje.
__________________________

