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VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS ATMINTINĖ MOKINIAMS
Mokiniai bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, valgykloje, rūbinėje, šalia spintelių), renginiuose,
kai nėra galimybės išlaikyti saugaus (daugiau nei 2 metrų) atstumo nuo kitų asmenų ir vietose, kuriose
sutinkami žmonės, su kuriais įprastai nebendraujama, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes).
Nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis (veido kaukėmis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai,
rūpintojai).
Mokinius atlydėti ir pasitikti gali tik gimnazijos kieme, lydintiems patekti į gimnazijos pastato vidų
draudžiama.
Tėvai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją įeiti gali tik išskirtiniais atvejais, iš anksto užsiregistravę ir
suderinę savo atėjimo laiką su administracija, bei dėvėdami kaukę.
Mokiniai į gimnazijos patalpas gali patekti dviem įėjimais:
I-II kl. – viršutinis įėjimas;
III-IV kl. – pagrindinis įėjimas.

6. Mokiniai mokosi viename kabinete, išskyrus specializuotus kabinetus, kur vyksta gamtos mokslų, IT,
technologijų, fizinio ugdymo pamokos.
I a – 39 kab.
I c – 38 kab.
II a – 26 kab.
I b – 37 kab.
II b – 27 kab.
III ir IV klasių mokiniai mokosi dalykų mokytojams skirtuose kabinetuose.

7. Pamokos prasideda: I klasėms – nuo 8.00 val.; II klasėms – nuo 8.55 val.; III ir IV klasių mokiniai mokosi
pagal individualų mokymosi planą sudarytą tvarkaraštį.
8. 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

9. Mokiniai privalo vengti bet kokio kontakto su kitų klasių mokiniais ne pamokos metu, nesibūriuoti
koridoriuose, rūbinėje, šalia spintelių. Laikytis saugaus 2 m atstumo vienas nuo kito.
10. 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.

11. Maitinimas gimnazijos valgykloje organizuojamas pagal 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).

12. Mokinių maistas, atsinešamas iš namų, valgomas gimnazijos valgykloje, pietaujant tos klasės
mokiniams.
13. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, mokiniai, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja
nuotoliniu būdu.

