
DĖMESIO!!!!!! 

Tebesitęsiant COVID-19 ekstremaliai situacijai ugdymo 

organizavimo tvarka išlieka tokia pati kaip ir pernai. 

1. Tėvai/globėjai/lydintys asmenys į gimnazijos patalpas neįleidžiami (mokinius atveda tik iki durų). Dėl 

asmeninio susitikimo su mokytojais ar administracija susitarti iš anksto telefonu ar el.paštu. 

2. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ar pasireiškia karščiavimas ar 

viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai. 

3. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai 

(pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant bus atskirtas nuo kitų 

mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti tėvai/globėjai. Mokinio tėvams/globėjams atvykus 

pasiimti mokinio rekomenduojama registruoti mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos Karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808. Jei nustatyta COVID-19 liga, tėvai apie tai nedelsiant privalo informuoti 

auklėtoją. 

4. Visi asmenys ( mokiniai, lydintys asmenys, mokytojai, kiti darbuotojai) privalo dėvėti kaukes ir laikytis 

visų saugos priemonių. 

5. Kiekviena klasių grupė į gimnaziją bus įleidžiami ir iš jos išleidžiami pro skirtingus įėjimus ir skirtingu 

laiku: 

pro pagrindinį įėjimą 1-4 klasės (1a, 1b – 8.00 val., 2a,2b,2d – 8.10 val., 3a,3b,3d – 8.20 val., 4a,4b 

– 8.25 val.); 

pro kūno kultūros įėjimą 5a,5b,6a,6b – 8.10 val.,7a,7b,7c,SĮP – 8.20 val., 8a,8b,8c,9a (spec.) – 8.25 

val.; 

pro technologijų (vidinio kiemo) įėjimą Ia, Ib, IIa gimnazijos klasės – 8.15 val. bei IIb, IIIa, IVa 

gimnazijos klasės – 8.25 val. 

6. Mokinius prie durų pasitinka mokytojai/mokytojo padėjėjos ir palydi į kabinetus. Vėluojančius pasitiks 

mokytojo padėjėjai ir taip pat palydės iki kabineto. 

7. Pamokos vyksta viename kabinete: mokiniai sėdi paskirtame kabinete, o mokytojai ateina pas mokinius. 

Jei klasė dalijama į grupes, mokytojai nusiveda grupę mokinių į kitą klasę. 

1a-120, 1b-117, 2a-118, 2b-119, 2d-227,  3a-109, 3b-123, 3d-229, 4a-121, 4b-122; 

5a-230, 5b-23, 6a-234, 6b-235, 7a-232, 7b-233, 7c-04, 8a-236, 8b-237, 8c-231, 9a-112, SĮP – palėpė, 

gimnazijos klasės – Ia-346, Ib-343, IIa-341, IIb-342, IIIa-344, IVa-347.  

8. Per dieną su 5-8, I-IV klasių mokiniais dirbs ne daugiau kaip 4 mokytojai (pamokos bus dubliuotos, 

pvz., 2 lietuvių, 2 istorijos, 2 matematikos ir 1 dailės). 

9. Pertraukos bus 5 min, ilgoji valgymo pertrauka 15-20 min. Maisto bus galima įsigyti valgykloje arba 

atsinešti iš namų. Pertraukų metu mokinys gali būti tik jo klasei priskirtame kabinete (negalima eiti į 

kitos klasės kabinetą) ir savo koridoriaus zonoje. 

10. Privalo dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas. Naudojimasis dezinfekavimo priemonėmis: 

mokiniai, visada prieš patekdami į gimnazijos patalpas, naudojasi prie įėjimo esančiomis rankų 

dezinfekavimo priemonėmis; 

po pertraukos ar kitų veiklų sugrįžę iš bendro naudojimo erdvių (tualeto, kiemo, koridoriaus, valgyklos) 

į savo klasę dezinfekuoja rankas prieš atidarydami duris; 

galima į gimnaziją atsinešti savo dezinfekavimo priemones (servetėles ir pan.) asmeninių daiktų 

dezinfekavimui. 

11. Judėjimas gimnazijos patalpose vyks griežtai pagal srautus, grafikus. Mokiniai iš gimnazijos 

nebus išleidžiami. 
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