
 

DĖMESIO!!!!!!! 

 

Tebesitęsiant COVID-19 ekstremaliai situacijai nuo rugsėjo 2-os 

keičiasi ugdymo organizavimo tvarka. 

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. 

2. Visi asmenys ( mokiniai, lydintys asmenys, mokytojai, prie durų pasitinkantys 

mokinius) privalo dėvėti kaukes. 

3. Mokiniai per pertraukas koridoriuose ir kitose patalpose privalo dėvėti kaukes ir 

laikytis visų saugos priemonių. 

4. Kiekviena klasių grupė į gimnaziją bus įleidžiami ir iš jos išleidžiami pro skirtingus 

įėjimus ir skirtingu laiku: 

pro pagrindinį įėjimą (judėjimas vyksta oranžinių rodyklių kryptimis) 1-4 

klasės (1a, 1b, 1c – 8.00 val., 2a,2b – 8.10 val., 3a,3b,3c – 8.20 val., 4a,4b – 8.25 

val.); 

pro kūno kultūros įėjimą (judėjimas vyksta žalių rodyklių kryptimis) 

5a,5b,6a,6c – 8.10 val.,7a,7c – 8.20 val., 10a (spec.), socialinių įgūdžių klasės ir 

Ia, Ib bei IIb gimnazijinės klasės – 8.25 val.; 

pro technologijų (vidinio kiemo) įėjimą (judėjimas vyksta mėlynų rodyklių 

kryptimis) 6b,7b,8a,8b,8c klasės – 8.15 val. bei  IIa,IIIa, IVa gimnazijinės 

klasės – 8.25 val. 

5. Mokinius prie durų pasitinka mokytojai ir palydi į kabinetus. Vėluojančius pasitiks 

mokytojo padėjėjai ir taip pat palydės iki kabineto. 

6. Pamokos vyksta viename kabinete: mokiniai sėdi paskirtame kabinete, o mokytojai 

ateina pas mokinius. Pamokoje kaukės nebūtinos, išskyrus mokytojus. 

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

5a-234, 5b-235, 6a-232, 6b-342, 6c-04, 7a-233, 7b-237, 7c-231, 8a-347, 8b-343, 

8c-238, 10a-112, soc.įgūdžių – palėpė, gimnazijinės klasės – Ia-226, Ib-115, IIa-

345, IIb-230, IIIa-236, IVa-341.  

7. 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). 

8. Pertraukos bus 5 min, ilgoji valgymo pertrauka 30 min. Maisto bus galima įsigyti 

valgykloje arba atsinešti iš namų.  

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

gimnazijos nebus išleidžiami. 


