
PATVIRTINA
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruseviciaus
gimnazijos direktoriaus 2021-08-J/
jsakymu Nr. V- 2A

REIKALAVIMAI UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMUI NUO 2021-09-01

1. 2021-2022 mokslo metai prasideda jprastu kontaktiniu budu gimnazijos patalpose.
2. Kiekvienai mokinip klasei paskirta konkreti patalpa - klase, kurioje vyksta pamokos:
pradinip klasip korpuse - priesmokyklinio ugdymo grupe, 1—4 klases ir pailgintos dienos

grupe 1-4 klasip mokiniams.
I aukstas
Ig klase - lietuvip kalbos kabinetas
Ilg klase - dailes/muzikos kabinetas
lllg klase - biologijos kabinetas
IVg klase - geografijos kabinetas
II aukstas
5 klase - anglp kalbos kabinetas
6 klase - lietuvip kalbos kabinetas
7 klase - matematikos kabinetas
8 klase - rusp kalbos kabinetas
Kabinetai pazymeti klases skaiciumi.
3. jejimai j gimnazijp suskirstyti taip, kad mokiniai trumpiausiu keliu pasiektp savo

kabinetus:
priesmokyklinio ugdymo grupei, 1-4 klasems - pradinip klasip korpuso jejimas (nuo

Krokialaukio miestelio puses);
5-8 klasems - pagrindinis jejimas j gimnazijp;
Ig-IVg klasems - jejimas nuo sporto aikstyno puses.
4. Mokiniai drabuzius palieka:
priesmokyklinio ugdymo grupe, 1—4 klasip - pradinip klasip korpuse - asmeninese spintelese;
5-8 klasip - II aukste ant pakabp laiptines aiksteleje;
Ig-IVg klasip - rubineje pusrusyje.
5. Illg-IVg klasip mokiniai per „langus^ dirba I auksto foje.
6. Pamokp laikas:
1 pamoka 8.15-9.00
2 pamoka 9.10-9.55
3 pamoka 10.05-10.50
4 pamoka 11.05-11.50
5 pamoka 12.15-13.00
6 pamoka 13.10-13.55
7 pamoka 14.05-14.50
7. Visi vyresni nei 6 metp asmenys (mokiniai, mokytojai - visose ugdymo veiklose,

darbuotojai) gimnazijoje turi deveti nosj ir burnp dengiancias apsaugos priemones - veido kaukes
(toliau - kaukes), kurios priglunda prie veido ir visiskai dengia nosj ir burnp. Kaukip leidziama
nedeveti nejgalump ar kitp sveikatos problemp turintiems asmenims, kurie del savo sveikatos bukles
kaukip deveti negali ar jp devejimas gali pakenkti asmens sveikatos buklei (rekomenduojama deveti
veido sky del j).



8. Mokytojai pamokas veda klasei ar grupei priskirtoje patalpoje. Patalpa pries pamokas, taip
pat keiciantis mokytojams (po pamokos) isvedinama, dezinfekuojamas mokytojo stalas ir ugdymo
priemones, kuriomis mokytojas ir mokiniai naudojosi. Dalijimasis ugdymo priemonemis ribojamas.

9. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas persirengimo kambariais naudojasi tik tos pacios
klases (grapes, srauto) mokiniai.

10. Specializuotuose kabinetuose vyksta biologijos, fizikos, chemijos, technologijp,
informacinip technologijp, choreografijos, fizinio ugdymo, muzikos pamokos. Mokinius j siuos
kabinetus nuskambejus skambuciui mokytojas nusiveda, baigiantis pamokai (pries nuskambant
skambuciui) - palydi i tos klases/grupes patalpp. Pries ir po kiekvienos klases/grupes pamokos
patalpos isvedinamos ir nuvalomi daznai lieciami pavirsiai, naudotos priemones.

11. Patalpos, kuriose organizuojamas mokiniu ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi buti
isvedinamos pries atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Daznai lieciami pavirsiai
(durp rankenos, durp remai, stalp pavirsiai, kedzip atramos, laiptines tureklai, elektros jungikliai ir
kt.) valomi pavirsiams valyti skirtu valikliu ne reciau kaip 2 kartus per dienp. Jei organizuojant veiklp
naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, sales ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi
buti isvedinamos ir isvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas
mokinys, jos turi buti isvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo
priemonemis turi buti ribojamas. Kitas aplinkos valymas svietimo jstaigoje turi buti atliekamas
atsizvelgiant j Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpp valymui COVID-
19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMEND
ACIJOS %20dezinfekcijai%2020200327%20(l).pdf).

12. Gimnazijos teritorijoje - lauke - numatytos erdves, kuriose pertraukas galetp leisti
skirtingp klasip (grupip, srautp) mokiniai:

12.1. Priesmokyklinio ugdymo grape, 1-4 klases - erdve prie gimnazijos nuo miestelio puses;
12.2. 5-8 klases - erdve pries paradines duris;
12.3.1-IVg klases - erdve nuo stadiono puses.
13. Svietimo pagalbos specialist^ konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu

dirbama tik su tos pacios klases mokiniais. Pries ir po kiekvienos konsultacijos patalpos isvedinamos
ir nuvalomi daznai lieciami pavirsiai, naudotos priemones.

14. Per pertraukas klases vedinamos, mokinip srautai buna jiems priskirtose erdvese arba
lauke, laikantis 2 metri} atstumo arba su kaukemis. Per pertraukas mokiniams palikti gimnazijos
teritorijq. draudziama.

15. Mokiniams pietu laikas nustatytas pagal grafika, pagal kurj valgykloje gali lankytis tik
tame paciame aukste (korpuse) besimokantys mokiniai.

16. Mokinip pavezejimas vykdomas jprastu budu pagal sudarytus grafikus ir marsrutus.
Vairuotojai ir mokiniai mokykliniame autobuse privalo deveti kaukes, Vairuotojai kas kartp pries
jlaipinant kitp vezamu mokiniu grupe privalo dezinfekuoti mokyklinio autobuso rankenas, kedzip
atlosus, dirzp uzsegimus ir kitus daznai lieciamus pavirsius.

17. Visiems darbuotojams, mokiniams, tevams (globejams, rupintojams) gimnazijojebutina:

19.1. Laikytis asmens higienos (rankp higiena, kosejimo, ciaudejimo etiketas ir kt.);
19.2. Gimnazijoje deveti kaukes ar kitas veido apsaugos priemones;
19.3. Darbuotojams, mokiniams ir mokinip tevams (globejams, rupintojams) atvykus j

gimnazijp sudarytos salygos pasimatuoti kuno temperatura.
19.4. Darbuotojai atvyk$ j darbp, turi pateikti deklaracija (administracijos nurodyta forma)

apie savo sveikatos bukl^.
19.5. Mokinj, kuriam ugdymo proceso metu pasireiskia sie pozymiai: karsciavimas (37,3

laipsniai C ir daugiau), umiu virsutinip kvepavimo takp ligp, kitp uzkreciamp ligp pozymiai (pvz.,
kosulys, pasunkej^s kvepavimas ir pan.) butina nedelsiant izoliuoti (sveikatos biuro - VSB



kabinetas), apie tai informuoti jo tevus (globejus, rupintojus) ir jiems rekomenduoti kreiptis
konsultacijai j seimos gydytojp del tolimesnip veiksmp;

19.6. Darbuotojui, kuriam darbo metu pasireiskia sie pozymiai: karsciavimas (37,3 laipsniai
C ir daugiau), umip virsutinip kvepavimo takp ligp, kitp uzkreciamp ligp pozymiai (pvz., kosulys,
pasunkej^s kvepavimas ir pan.) butina nedelsiant apleisti gimnazijos patalpas ir kreiptis konsultacijai
j savo seimos gydytojp.

19.5. Jeigu gimnazija is darbuotojo, mokinio ar jo tevp (globejp, rupintojp) gavo informacijp
apie darbuotojui ar mokiniui nustatytp COVID-19 ligp (koronoviruso infekcijp), apie tai nedelsiant
informuojamas Nacionalinis visuomenes sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau - NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant splytj turejusius asmenis ir jiems taikant
izoliacijp.

19.6. Tevp (globejp, rupintojp) patekimas j gimnazijos vidp ribojamas, numatomos tarn
skirtos vietos - pradinip klasip korpuso I auksto koridoriaus erdve prie laiptines - 1-4 klasip mokinip
tevams (globejams. rupintojams), I auksto vestibiulis - I-IV klasip mokinip tevams (globejams,
rupintojams), II auksto vestibiulis - 5-8 klasip mokinip tevams (globejams, rupintojams).

20. Draudziama:

20.1. j gimnazijp atvykti asmenims (darbuotojams, mokiniams, mokytojams, tevams
(globejams, rupintojams), kuriems privaloma izoliacija, izoliacinis laikotarpis;

20.2. Atvykti j gimnazijp pasaliniams asmenims, kurie neteikia paslaugp, butinp ugdymo
proceso organizavimui, isskyrus atvejus, kai vykdo valstybines funkcijas;

20.3. asmenims, kuriems pasireiskia karsciavimas (37,3 laipsniai C ir daugiau), ar kurie turi
umip virsutinip kvepavimo takp ligp, kitp uzkreciamp ligp pozymip (pvz., kosulys, pasunkej^s
kvepavimas ir pan.).

20.4. mokiniams tureti tiesioginj kontaktp su darbuotojais ar kitais asmenimis, j kurip pareigas
nejeina tiesioginis darbas su mokiniais;

20.5. jei nevykstant ugdymo procesui gimnazijos patalpos panaudojamos kitoms reikmems,
turi buti uztikrinama, kad pries prasidedant ugdymo procesui patalpos butp isvedintos, isvalytos ir
dezinfekuotos, laikantis 11 punkte nurodytp rekomendacijp.


