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2020–2021 MOKSLO METAIS

Apsaugos priemonės:
 Naudoti asmenines apsaugos priemones, rūpintis asmenine higiena:
• Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, ypač tose vietose,
kur nėra galimybės išlaikyti saugaus (daugiau nei 2 metrų) atstumo nuo
kitų asmenų ir vietose, kuriose sutinkami žmonės, su kuriais įprastai
nebendraujama.
• Laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus
vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).
• Kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, rankas muiluojant ne
trumpiau nei 20 sek. Jei nėra galimybės nusiplauti rankų, naudoti rankų
antiseptikus (dezinfekavimo priemones).
• Vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną.

Kaukių dėvėjimas uždarose patalpose
Asmenys, atlydintys mokinius, gimnazijos darbuotojai,
tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz.,
koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.),
klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys
pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai,
rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų
atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones.

Pamokų metu:
Reikalavimų dėl atstumų laikymosi pamokos metu
mokiniams nėra.
Mokytojas pamokos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki
mokinių, jei atstumas neišlaikomas, mokytojas turi dėvėti
kaukę.

Stebima mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos
būklė matuojant kūno temperatūrą bekontakčiu termometru.
Maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į gimnaziją,
išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo procesui
organizuoti, ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų
(globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų, nustatoma tam skirta
erdvė – gimnazijos kiemas.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) į patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais, iš
anksto užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką, bei dėvėdami
kaukę.

Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims (mokiniams,
mokytojams, techniniams darbuotojams, tėvams,
globėjams ir tretiesiems asmenims), kuriems privaloma
izoliacija, bei kartu su jais gyvenantiems asmenims
izoliacijos laikotarpiu.
Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims (mokiniams,
mokytojams, techniniams darbuotojams, tėvams,
globėjams ir tretiesiems asmenims), turintiems ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų
požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir
pan.), karščiuojantiems (37,3 °C ir daugiau).

 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 linija tel. 1808 dėl tolesnių veiksmų.
Už temperatūros matavimą gimnazijoje atsakingi budėtojai.
 Darbuotojas, kuriam darbo 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.), turi nedelsdamas apleisti gimnazijos patalpas ir kreiptis
konsultacijos Karštąja linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
 Gimnazijos darbuotojai, mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami
informuoti gimnaziją apie darbuotojui, mokiniui ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams)
nustatytą COVID-19 ligą. Gavusi šią informaciją, gimnazija nedelsdama informuoja
Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14
dienų izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl klasių / grupių / srautų nuotolinio
mokymosi.

Atsižvelgdami į sveikatos būklę, asmenys, kuriems
taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja nuotoliniu
būdu.
Mokiniai negali turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais,
į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

Ugdymo proceso organizavimas
Rugsėjo 1-osios šventės metu minimizuojamas masinis
susirinkimas. Organizuojama lauke, laikantis srautų atskyrimo
principo, grupių izoliacijos ir saugumo reikalavimų, daugiau
dėmesio skiriama tiems, kurie pradeda naują etapą, –
devintokams. Šventė organizuojama:

I kl. – 10.00 val. gimnazijos kieme ar aktų salėje (priklausomai
nuo oro sąlygų);
II–III kl. – 11.00 val. savo kabinetuose su klasių vadovais;
IV kl. – 12.00 val. gimnazijos kieme ar aktų salėje (priklausomai
nuo oro sąlygų).

Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai
(administracijos atstovų, švietimo pagalbos specialistų,
mokytojų) organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke.
Gimnazijoje tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai
organizuojami tik išimties atvejais.
Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines
veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse.
Veikloms organizuoti gimnazijos lauko teritorija dalinama
zonomis klasei / grupei / srautui.

Kontaktų ribojimas
 Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas.
Kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje
vyks pamokos. Gretimose patalpose mokosi bendraamžiai, kiek
įmanoma vengiama skirtingo amžiaus mokinių kontaktų.
I a, I b, I c – 37, 38, 39 kab.
II a – 26 kab.
II b – 27 kab.
 III ir IV klasių mokiniai mokosi dalykų mokytojams skirtuose
kabinetuose.
 Kiekvienas mokytojas dirba kabinete, numatytame pagal tvarkaraštį.
 Skirtingoms klasėms skiriami atskiri įėjimai; numatyti judėjimo iki
klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų, sanitarinių mazgų maršrutai.

Gimnazijos pamokų laikas
Koreguojamas gimnazijos darbo laikas (skirtingų klasių /
srautų pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laikas):

 Pamokos prasideda:
I klasėms

8.00 val.

II klasėms

8.55 val.

III ir IV klasių mokiniai mokosi pagal individualų
mokymosi planą sudarytą tvarkaraštį;

1.Pamokų laikas:

Pamokų laikas
1 pamoka
2 pamoka
3 pamoka
4 pamoka
5 pamoka
6 pamoka
7 pamoka
8 pamoka
9 pamoka

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.55 – 11.40
12.00 – 12.45
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
14.55 – 15.40
15.50 – 16.35

Mišrus ugdymo procesas
 Dalis ugdymo proceso įgyvendinama nuotoliniu būdu: I–IV gimnazijos klasių
mokiniams ne daugiau kaip 50 proc. ugdymo procesui skirto laiko pritarus
Gimnazijos tarybai ir suderinus su Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos už švietimą atsakingu struktūriniu padaliniu. Ugdymo procesas
išdėliojamas taikant mišrų būdą, tiek tiesioginį, tiek nuotolinį. Kiekvienas
srautas kas ketvirtą savaitę dirba nuotoliniu būdu.
Rugsėjo 1–11 d. visi mokiniai mokosi gimnazijoje.
Rugsėjo 14 – 18 d. nuotoliniu būdu mokosi II klasės.
Rugsėjo 20 – 25 d. nuotoliniu būdu mokosi IV klasės.
Rugsėjo 28 – spalio 2 d. nuotoliniu būdu mokosi I klasės.
Spalio 5 – spalio 9 d. nuotoliniu būdu mokosi III klasės.
Ir t.t.

 Mokytojai veda pamokas pagal tvarkaraštį tiesiogiai ir nuotoliniu būdu būdami
gimnazijoje.
 Gimnazijoje naudojama mokymo platforma Google Classroom, TAMO dienynas,
komunikavimo kanalai – Google Meet, ZOOM.

 Mokytojai pildo TAMO dienyną. Nuotolinio mokymosi savaitę ugdymo turinys,
užduotys skelbiamos Google Classroom, įrašomos TAMO dienyne.
 Mokytojai turi vengti asmeninių socialinių kanalų, tokių kaip Facebook,
Messenger. Draudžiama kurti paskyras Facebook, Messenger, WhatsApp ar kitose
platformose jaunesniems vaikams negu šių platformų naudojimosi taisyklėse
nustatytas minimalus vartotojo amžius.

Tęsiamas neformalus ugdymas, organizuojant popamokinę
veiklą, užtikrinamas atskirų grupių / klasių / srautų atskyrimas.
Nuotolinio mokymosi metu dalyko mokytojas vaizdo pamokų
veda ne mažiau kaip 60 proc. savaitės krūvio.
Už mokinių informavimą atsakingas klasės vadovas.

Pirmąją ugdymo savaitę klasių vadovai turi išsiaiškinti, kokių
nuotolinio ugdymo priemonių trūksta mokiniams.

Mokymas namuose
Mokymas namuose vykdomas nuotoliniu būdu. Dėl
individualių konsultacijų organizavimo būdo tariasi
mokytojas su mokiniu.

Budėjimas gimnazijoje
Vykdomas mokytojų budėjimas koridoriuose, valgykloje,
prie rūbinių, siekiant:

 išvengti susibūrimų,
užtikrinti 2 metrų atstumą,

užtikrinti tinkamą nosį ir burną dengiančių apsaugos
priemonių dėvėjimą.

Maitinimo organizavimas
Gimnazijoje reguliuojamas pertraukų, kurių metu mokiniai
valgo, laikas, siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje.
Maitinimas vyksta pagal tokį grafiką:
I klasės po 3 pamokų (10.35–10.55);
II klasės po 4 pamokų (11.40–12.00) ;
III–IV klasės po 5 pamokų (12.45–13.05).
Maistas, atsinešamas iš namų, valgomas gimnazijos valgykloje,
kai pietauja tos klasės mokiniai.

