
MARIJAMPOLĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 2020–2021 MOKSLO METAIS 

ATSIŽVELGIANT Į SAM REKOMENDACIJAS 

 

Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje bus siekiama užtikrinti, kad visi asmenys  

maksimaliai laikytųsi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi 

saugaus atstumo. 

 

1. MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS: 

 

Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus 

mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, 

dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma (apie tai mokinio tėvai (globėjai) turi iš anksto informuoti 

klasės vadovą, o jis – socialinį pedagogą). 

 

Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami 

kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. 

 

Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, taikomų keleiviams. 

 

 
2. ĮĖJIMAS Į MOKYKLĄ: 

 

PUG, 1-4 klasių mokiniai Įeina per pradinukų korpuso įėjimą (kampinės durys).  

(žiūrėti priedą Nr.1) 

5-6 klasių mokiniai Įeina per kampines duris prie technologijų kabineto. 

(žiūrėti priedą Nr.1) 

7-9 klasių mokiniai  ir 

darbuotojai 

Įeina per pagrindinius įėjimus (šiaurinė, pietinė pusės). 

(žiūrėti priedą Nr.1) 

Tėvai, lydintys vaikus Tėvai vaikus  palydi iki klasei skirto lauko durų įėjimo. 

Tėvai, norintys susitikti su 

pedagogais, administracija 

Tėvai susitikimą turi suderinti telefonu arba atėjus kreiptis į 

mokyklos budintį darbuotoją (pagrindinis įėjimas). 

Mokinių spintelės Mokiniai viršutinius rūbus palieka priskirtoje spintelėje arba 

rūbinėje, likusius daiktus, priemones, reikalingas fizinio ugdymo, 

dailės, technologijų pamokoms ir kt. nešasi į kabinetą. 

Saugumo reikalavimai Švietimo įstaigos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose 

uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų 

kambaryje ar pan.), pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų 

atstumas nuo mokinių, klasės renginiuose uždarose erdvėse 

dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, 

rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi  

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). 

Vyresniems nei 6 metų moksleiviams bendrose uždarose erdvėse 

rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes. 

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie 

dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai pedagogas ar kitas švietimo 

įstaigos darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės 

ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos 

vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos 

priemonės. 

 



 

3. MOKYMOSI VIETA (KIEKVIENAI KLASEI PRISKIRTA KONKRETI PATALPA) 

 

PUG, 1-4 klasių mokiniai Kabinetai  pradinukų korpuse 

5- 9 klasės 5a kl. – 305 kab. 

5b kl. – 309 kab. 

5c kl. – 308 kab. 

6a kl. – 301 kab. 

6b kl. – 203 kab. 

6c kl. – 303 kab. 

 

7a kl. – 111 kab.  

7b kl. – 112 kab. 

7c kl. – 314 kab. 

 

8a kl. – 224 kab. 

8b kl. – 208 kab. 

8c kl. – 209 kab. 

9   kl. – 222 kab 

PAMOKOS VYKSIANČIOS KITUOSE KABINETUOSE 

Lietuvių kalba ir literatūra/Matematika, kai klasė dalijama į pogrupius 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Lietuvių kalbos mokytojos dirba mokinių 

kabinetuose 

Matematika 

Matematikos  mokytojos dirba nurodytuose 

kabinetuose: 

 

Pirmadienis 

5b klasė – 210 kabinetas (3-4 pamokos), mokytoja E. 

Zdanavičienė 

6c klasė – 210 kabinetas (5-6 pamokos), mokytoja E. 

Zdanavičienė 

Antradienis 

5a klasė – 223 kabinetas (1-2 pamokos), mokytoja R. 

Pranskaitienė 

8b klasė – 223 kabinetas (6-7 pamokos), mokytoja E. 

Zdanavičienė 

Ketvirtadienis 

5c klasė – 210 kabinetas (1-2 pamokos), mokytoja E. 

Zdanavičienė 

8c klasė – 205 kabinetas (5-6 pamokos), mokytoja R. 

Pranskaitienė 

6b klasė – 210 kabinetas (6-7 pamokos), mokytoja E. 

Zdanavičienė 

Penktadienis 

6a klasė – 318 kabinetas (3-4 pamokos), mokytoja R. 

Pranskaitienė 

7b klasė – 318 kabinetas (5-6 pamokos), mokytoja R. 

Pranskaitienė 

I užsienio kalba Mokytojai dirba savo kabinetuose 

II užsienio kalba Mokytoja O. Milerytė – dirba savo klasėje 

Mokytoja V. Žibūdienė – dirba mokinių klasėse 

Mokytoja N. Grinytė  

Antradienis 

8b/8c klasės – 205 kabinetas (1 pamoka) 

7c klasė – mokinių kabinetas (2 pamoka) 

6b klasė – 205 kabinetas (3 pamoka) 

Ketvirtadienis 



8b/8c klasės – 205 kabinetas (1 pamoka) 

6c klasė – 205 kabinetas (2 pamoka) 

7c klasė – mokinių kabinete (3 pamoka). 

Dorinis ugdymas Mokytoja L. Mingilevičienė – dirba mokinių 

klasėse 

Mokytoja G. Garbaravičiūtė – dirba savo klasėje, 

išskyrus 6c klasę. 6c klasei tikyba vyks mokinių 

kabinete. 

Informacinės technologijos Pamokos vyksta informacinių technologijų kabinete 

Nr.204 

Technologijos Pamokos vyksta technologijų kabinetuose  

Nr. 206, 210, medžio dirbtuvėse 

Istorija Pamokos vyksta istorijos kabinete Nr. 310 

Muzika Pamokos vyksta muzikos kabinete 

Fizinis ugdymas Pamokos vyksta sporto salėje. Esant tinkamoms oro 

sąlygoms pamokos vyksta stadione. 

Išlyginamoji grupė Pamokos vyksta 302 kabinete ir pradinių klasių 

mokytojų kabinetuose. 

Specialiųjų poreikių mokinių pamokos Pamokos vyksta specialiojo pedagogo kabinete 

(buvęs socialinio pedagogo kabinetas). 

 

4. PAMOKŲ LAIKAS 

 

PUG  

 

Pradinių klasių mokinių 

8.00-13.05 

 

1. 8.00 – 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 9.50 – 10.35   

50 min. pertrauka 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05 

6. 13.15 – 14.00 

5-9 klasių mokinių 1. 8.00 – 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 9.50 – 10.35 

4. 10.50 – 11.35 

45 min. pertrauka 

5. 12.20 – 13.05 

6. 13.15 – 14.00 

7. 14.10 – 14.55 

 

5. MOKINIŲ MAITINIMAS (srautų judėjimą užtikrina budintis mokytojas ir socialinis pedagogas): 

 

PUG  9.50-10.10 

1-4 klasės 10.15-10.35 valgo 1 aukštas (1a, 2a, 2b, 3b kl.) 

10.40-11.00 valgo 3 aukštas (1b, 3a, 4a, 4b kl.) 

11.05-11.25 valgo 2 aukštas (1c, 2c, 3c, 4c kl.) 

5-9 klasės 11.35-11.55 valgo 5-6 kl. mokiniai 

 

12.00-12.20 valgo 7-9 kl. mokiniai  

 

 

 

 



6. ASMENS HIGIENA: 

 

Tualetai  1a, 2a, 2b, 3b kl. naudojasi pradinukų korpuso I aukšto tualetais. 

1c, 1b, 2c, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c naudojasi pradinukų korpuso  II 

aukšto tualetais. 

5-6 kl. mergaitės naudojasi  III aukšto tualetais. 

5-6 kl. berniukai naudojasi II aukšto tualetais. 

7-9 kl. mokiniai naudojasi I aukšto, prie technologijų kabineto, 

esančiais berniukų ir mergaičių tualetais. 

Patalpų vėdinimas, 

dezinfekcija 

Pertraukų metu mokiniai išeina iš kabinetų. Patalpos, kuriose 

organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, 

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos 

metu. 

Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos 

(specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos 

išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi 

naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo (liečiamus 

paviršius dezinfekuoja valytoja). Ribojamas dalijimasis ugdymo 

priemonėmis. 

Rankų higiena, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketas ir kt. 

Higienos reikalavimai, parengi sveikatos priežiūros specialisto,  

aptariami su klasės vadovais pirmo susitikimo metu. 

 

7. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI: 

 

Pamokos, konsultacijos, 

užsiėmimai 

Pamokos vyksta pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą PUG, 1-4 

klasių, 5-9 klasių pamokų tvarkaraštį. 

 

Rekomenduojama lauke organizuoti įvairių dalykų  pamokas, 

jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir oro temperatūros sąlygos. 

 

Mokytojų bei pagalbos specialistų konsultacijos vyksta pagal 

direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį, laikantis saugumo 

reikalavimų. Gali būti vykdomos tiesiogiai ir nuotoliniu būdu. 

 

Neformalaus ugdymo užsiėmimai vyksta pagal direktoriaus 

įsakymu patvirtintą tvarkaraštį. 

 

 

8. MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS PERTRAUKŲ METU: 

 

Pertraukų metu mokiniai būna prie savo klasių arba eina į lauką pro jiems priskirtus išėjimus. 

 

Lauke mokiniai būna klasei priskirtose teritorijose. 

 

Į pamokas, kurios vyks nepriskirtose klasei kabinetuose (informacinių technologijų, 

technologijų, muzikos, istorijos, dorinio ugdymo, fizinio ugdymo, užsienio kalbų, lietuvių kalbos 

ir literatūros/matematikos (skeliama pamoka)) mokiniai eina trumpiausiu keliu. 

 

Pasiruošimą fizinio ugdymo pamokai koordinuoja fizinio ugdymo mokytojas. 

 

Mokiniai bibliotekoje lankosi pagal bibliotekos darbuotojų parengtą grafiką. 

 

 

 

 



9. PATALPOS MOKYTOJAMS: 

 

Paskirta rūbinė I aukšte, 213 kabinetas ir mokytojų kambarys. 

 

10. MOKYTOJŲ BUDĖJIMAS: 

 

Mokytojų budėjimas vyksta pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus 1-4 klasių ir 5-9 klasių 

budėjimo grafikus. 

 

11. MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS: 

 

Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems yra pasireiškęs karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip pat asmenims, kuriems privaloma 

izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

Apie mokinį, 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 informuojami: mokyklos sveikatos priežiūros 

specialistas, administracija, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Kol atvyks teisėti mokinio atstovai 

jis izoliuojamas 311 kabinete. Dėl tolimesnių veiksmų konsultuojamasi Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808. 

 

Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi informuoti administraciją, nedelsiant apleisti 

švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba 

susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

Jeigu iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gaunama informacija apie darbuotojui 

ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuojamas 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), 

bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 
 

Prireikus pamatuoti kūno temperatūrą, galima kreiptis į mokyklos budintį darbuotoją arba 

sveikatos priežiūros specialistą. 

 

12. BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS: 

 

Individualūs pokalbiai telefonu. Tiesiogiai – tik iš anksto vizito priežastį ir laiką suderinus telefonu, 

nuotoliniu būdu – naudojant „Google meet“  programą. 

 


