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Ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumai 2020–2021 mokslo metais
Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje maksimaliai laikomasi
numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus
atstumo.
1. Mokymosi vieta:
1.1. šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti patalpa:
PU, 1-4 klasės – pirmo aukšto koridoriuje;
5 kl. – kabinetas. Nr. 51;
6 kl. – kabinetas Nr. 49
7 kl. – kabinetas Nr. 45;
8 kl. – kabinetas Nr. 46
9 kl. – kabinetas Nr. 48;
10 l. – kabinetas Nr. 47.
1.2.Specializuotų dalykų kabinetai:
Muzikos kab., technologijų kab. (dirbtuvės), IT kab., sporto salė, gamtos mokslų kab.
vyksta tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, kurioms būtina laboratorinė ar kitokia
įranga.
2. Mokinių spinteles išdėstytos tame pačiame aukšte, kur ir vyksta pamokos tos klasės
mokiniams.
3. Mokinių srautų judėjimas mokykloje:
3.1. ikimokyklinio, ugdymo mokiniai ir jų tėveliai - įėjimas iš stadiono pusės;
3.2. priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokiniai juda pagrindinio mokyklos kiemo įėjimu ir I
aukštu;
3.3. 5-10 klasių mokiniai juda vidinio mokyklos kiemo įėjimu, laiptais į antrą aukštą ir II
aukštu;
3.4. Patekimas į specializuotų dalykų kabinetus:
 Į muzikos kabinetą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai
juda I aukšto koridoriumi, galiniais laiptais į II aukštą;
 Į technologijų kabinetą (dirbtuves) 5-10 klasių mokiniai juda II aukšto koridoriumi,
galiniais laiptais į dirbtuves;
 Į gamtos mokslų kabinetą 5-10 klasių mokiniai juda II aukšto koridoriumi,
pagrindiniais laiptais į III aukštą;
 Į sporto salę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai juda I
aukšto koridoriumi;
 Į sporto salę 5-10 klasių mokiniai juda II aukšto koridoriumi, šoniniais laiptais,
vidinio kiemo išėjimu, vidinio kiemo valgyklos įėjimu.
4. Įėjimas į valgyklą:
 1-4 klasių mokiniai - pirmo aukšto koridoriumi;
 5-10 klasių mokiniai – vidinio kiemo įėjimas.
5. Mokinių judėjimo kryptys (link išėjimo, valgyklos ir kt.) pažymėtos nuorodomis.
6. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:

6.1. ugdymo programoms įgyvendinti mokykla skiria tiek pamokų, kiek numatyta pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
6.2. esant galimybei organizuoja po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
6.3. skirta papildoma pietų pertrauka, kad mokiniai ne tik pavalgytų, bet galėtų pasivaikščioti
lauke, pailsėti;
6.4. esant galimybei lauke organizuoja įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio
ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
6.5. pamokų pradžios laikas – 8 val.;
6.6. mokiniams suteikiama reikalinga švietimo ir mokymosi pagalba.
7. Mokinių maitinimas:
7.1. maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje;
7.2. maitinimo valgykloje grafikas:
7:50 – 8:00 - 1-10 kl. pusryčiai;
8:45 – 9:00 – priešmokyklinis ugdymas;
10:25 – 10:35 – 1 kl.;
10:40 – 10:50 – 2 kl.;
11:35 – 11: 45 – 3 kl.;
11:45 – 11:55 – 4 kl.;
12:05 – 12:35 – priešmokyklinis ugdymas;
12:40 – 12: 50 – 5-7 kl.;
12:50 – 13:05 – 8-10 kl.;
14:20 – 14:30 – 1-2 kl.;;
14:35 – 14:45 – 3-4 kl.;
14:50 – 15:15 – PU.
7.3.Ikimokyklinio ugdymo mokiniai maitinami grupėse pagal grafiką:
8:05 – 8:40 – pusryčiai;
12:00 – 12:50 – pietūs;
15:20 – 15:50 – pavakariai.
7.4. mokyklos valgykloje kartu pietauja tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių
mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
7.5. mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais (galimybė
pasiimti įrankius nepaliečiant kitų įrankių);
7.6. maistas atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos
valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
7.7. mokyklos valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai:
praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo,
įrengti džiovintuvai rankoms.
8. Mokinių vežiojimas:
8.1. mokiniai mokykliniame autobuse sėdi saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
8.2. mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes,
išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga
lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
8.3. mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai
dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
8.4. mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos
reikalavimų, taikomų keleiviams.
_____________________________

