
 

INFORMACIJA KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIAMS 

 

1. Ugdymo procesas gimnazijos IV klasių mokiniams nuo 2021 m. gegužės 3 d. 

organizuojamas mišriu būdu (taikomas kasdienis ir nuotolinis ugdymo proceso organizavimo būdai): 

 

 Kasdienis būdas Nuotolinis būdas 

Gegužės 3 d., pirmadienis +  

Gegužės 4 d., antradienis  + 

Gegužės 5 d., trečiadienis +  

Gegužės 6 d., ketvirtadienis  + 

Gegužės 7 d., penktadienis +  

Gegužės 10 d., pirmadienis +  

Gegužės 11 d., antradienis +  

Gegužės 12 d., trečiadienis  + 

Gegužės 13 d., ketvirtadienis +  

Gegužės 14 d., penktadienis  + 

Gegužės 17 d., pirmadienis  + 

Gegužės 18 d., antradienis +  

Gegužės 19 d., trečiadienis +  

Gegužės 20 d., ketvirtadienis  + 

Gegužės 21 d., penktadienis +  

Gegužės 24 d., pirmadienis  + (paskutinė pamoka) 

 

2. Visos pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraštį.  

3 Dienomis, kai ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu, mokytojai pasirenka, 

kokios tipo pamoka bus: vaizdo ar konsultacinė, ir apie tai informuoja mokinius. 

4. Mokiniai į gimnazijos patalpas įeina ir išeina: 

  IVa klasės mokiniai per paradines duris iš kiemo pusės; 

  IVb klasės mokiniai per įėjimą į raudoną pastatą iš kiemo pusės. 

5. Kontaktinės konsultacijos mokiniams teikiamos pagal grafiką. 

 6. Neformaliojo švietimo užsiėmimai vyksta pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. 

 7. Savo iš namų atsineštą maistą mokiniai gali valgyti tai klasei priskirtame kabinete ilgosios 

pertraukos metu: IVa klasė – 102 kab., IVb klasė – 22 kab., IVv klasė – mokyklos valgykloje.  

 8. Reikalavimai mokiniams: 

 8.1. įeidami į gimnazijos patalpas ir pertraukų metu mokiniai dėvi veidą ir nosį dengiančias 

apsaugos priemones ir laikosi saugaus atstumo; 

 8.2. mokiniams draudžiama dalintis mokymo(si) priemonėmis, nebent jas paskiria 

mokytojas. Po naudojimosi šios priemonės turi būti dezinfekuojamos; 

 8.3. pertraukų metu mokiniams draudžiama palikti gimnazijos teritoriją; 

 8.4. jeigu mokiniams pasireiškia karščiavimas (37,3o C ir daugiau) ar jie turi ūminių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, apie tai nedelsiant informuojamas klasės vadovas, mokiniai į 

gimnaziją neatvyksta; 

 8.5. jeigu mokiniams ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3o C ir daugiau), 

apie tai mokiniai nedelsiant informuoja klasės vadovą arba dėstantį mokytoją; 

 8.6. mokiniai privalo laikytis saugaus 2 metrų atstumo, rankų higienos, čiaudėjimo ir 

kosėjimo etiketo. 

 9. Reikalavimai mokytojams ir darbuotojams: 

 9.1. pamokoje mokytojai dėvi veidą ir nosį dengiančias apsaugos priemones; 

 9.2. jeigu mokiniams pamokoje bus dalijamos mokymo priemonės ar bus naudojamasi 

bendru inventoriumi, po pamokos jos privalo būti dezinfekuojamos; 



 9.3. mokytojai ir aptarnaujantis personalas, dirbantis gimnazijos patalpose, nuolatos prižiūri 

tvarką ir drausmę koridoriuose, neatsižvelgdami į jiems priskirtą budėjimo vietą; 

 9.4. užtikrina, kad kabinetai būtų sistemingai vėdinami. 

 10. Mokinių vežiojimas: 

 10.1 mokiniai vežiojami įprastu grafiku;  

 10.2. mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ir iš jos mokykliniu autobusu, turi dėvėti veidą ir 

nosį dengiančias apsaugos priemones. Priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos 

būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai (serga lėtinėmis ligomis), pasitarus su 

šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės; 

 10.3. mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai, kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi 

būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. 

 

SVARBU 

Rekomenduojame, nepasiskiepijusiems nuo COVID-19 mokiniams, nesirgusiems 

COVID-19 liga, atlikti PGR tyrimą. Jūs ir visi aplinkiniai gimnazijoje jausimės saugiau. Tyrimas 

atliekamas nemokamai VšĮ Vilkaviškio ligoninėje. Tyrimui registruotis galima https://1808.lt/ 
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