PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO PROGIMNAZIJOJE
NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.
2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-229
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimais: Nr. V1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”, Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio
ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” ir Nr. V-1841 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16
d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo” ir
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. rugpjūčio 19 d. aplinkraščiu Nr.
SR-3828 „Dėl ugdymo organizavimo 2020 -2021 mokslo metais”:
1. N u s t a t a u:
1.1.

į Progimnaziją atvykę tretieji asmenys ar mokinių tėvai/ globėjai privalo registruotis

žurnale esančiame pas budėtoją.
1.2.

Progimnazijos darbuotojai ir kiti tretieji asmenys Progimnazijos uždarose erdvėse p r i

v a l o dėvėti burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones)
(toliau kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas pakenktų sveikatai.
1.3.

Mokinius atlydintys asmenys į progimnazijos patalpas neįleidžiami, mokinius palydi

iki įėjimų, o juos pasitinka progimnazijos darbuotojai. Esant būtinam reikalui, dėl atvykimo būtina iš
anksto susitarti su progimnazijos administracija. Rekomenduojama atvykimo laiką planuoti po
pamokų.
1.4.

Mokiniai, Progimnazijos darbuotojai ir kiti tretieji asmenys atėję į Progimnaziją p r i v

a l o dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu. Po pertraukos ar kitų veiklų sugrįžę iš bendro
naudojimo patalpų ( raštinė, valgykla, WC, sporto salė, biblioteka, koridorius, kiemas ir kt. ) mokiniai
ir Progimnazijos darbuotojai p r i v a l o dezinfekuoti rankas.
1.5.

D r a u d ž i a m a atvykti į progimnaziją asmenims kuriems pasireiškia karščiavimas

(37,3 0C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų
požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir kuriems privaloma (savi)izoliacija,
izoliacijos laikotarpiu.

1.6.

Mokinys, kuriam Progimnazijoje pasireiškė karščiavimas (37,3 0C ir daugiau), ar

kuriam pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) p r i v a l o būti izoliuotas. Mokytojas apie pastebėtus
požymius nedelsiant

informuoja

visuomenės sveikatos priežiūros specialistę ar progimnazijos

administraciją. Mokinys izoliuojamas izoliatoriuje (I a. Kab. Nr. 113), skubiai informuojami mokinio
tėvai.
1.7.

Klasių patalpos vėdinamos kiekvieną pertrauką, atsakingas pamoką vedęs mokytojas.

Koridoriai, WC, bendro naudojimo patalpos vėdinamos pamokų metu, atsakingi aptarnaujančio
personalo darbuotojai.
1.8.

Koridoriai, liečiamieji paviršiai( durų rankenos, laiptų turėklai, WC) valomi ir

dezinfekuojami per kiekvieną pamoką. Klasės dezinfekuojamos per ilgąsias pusės valandos pertraukas
pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų
valymui COVID-19 pandemijos metu.
1.9.

Per ilgąsias (30 min.) pertraukas 1-4 ir 5-8 klasių mokiniai p r i v a l o išeiti iš klasės.

Viena pertrauka skirta valgymui valgykloje, kita- poilsiui kieme.
1.10.

Mokiniai ugdymo proceso metu negali išeiti iš progimnazijos teritorijos, išskyrus tuos

atvejus, kuomet išvyksta su mokytoju. Pastebėjus savavališkai išėjusius, į progimnaziją mokiniai
nebeįleidžiami, kviečiami mokinių tėvai.
1.11.

Mokiniai supažindinami su COVID-19 pandemijos metu sugriežtintomis saugumo

taisyklėmis (1-4 kl. – žodžiu, 5-8 kl. – pasirašytinai, skelbiamos kabinetuose, internetiniame
puslapyje). Priedas Nr. 1 Mokiniai, kurie nesilaiko tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką
progimnazijoje( kaukių dėvėjimas, rankų dezinfekavimas, saugaus atstumo laikymasis, kito asmens
daiktų nelietimas ir kt. ) įspėjami. Mokytojas apie tai informuoja tėvus/globėjus Eduka dienyno
pastabose ar kitomis ryšio priemonėmis.
2. N u s p r e n d ž i u:
2.1.

Pradinio ugdymo organizavimas:

2.1.1. 1 – osios klasės:
a) Į progimnaziją 1 klasių mokiniai atvyksta per du pagrindinius įėjimus ( nuo Pušyno
g. ir Žalgirio g.) 8.15 – 8.30 val.
b) Pamokų pradžia 8.30 val.
c) Pamokų laikas (priedas Nr. 2).
d) Pietūs progimnazijos valgykloje 9.50-10.20 val.
e) Lauko pertrauka 11.40-12.10 val.
2.1.2. 2 - 4 klasės:
a) Į progimnaziją 2 - 4 klasių mokiniai atvyksta per du pagrindinius įėjimus ( nuo
Pušyno g. ir Žalgirio g.) 8.00-8.15 val. Pamokų pradžia 8.15 val.
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b) Pamokų pradžia 8.15 val.
c) Pamokų laikas (priedas Nr. 2).
d) Pietūs progimnazijos valgykloje 10.50-11.20 val.
e) Lauko pertrauka 12.05-12.35val.
2.2.

Pagrindinio ugdymo organizavimas

2.2.1. 5-8 klasės:
a) Į progimnaziją 5-8 klasių mokiniai atvyksta per du pagrindinius įėjimus ( nuo
Pušyno g. ir Žalgirio g.) 7.40 – 8.00 val.
b) Pamokų pradžia 8.00 val.
c) Pamokų laikas (priedas Nr. 2).
d) Pietūs progimnazijos valgykloje 11.50-12.20 val.
e) Lauko pertrauka 10.35-11.05 val.
2.3.

Ugdymo organizavimo patalpos:

2.3.1

Ugdymas organizuojamas klasei paskirtame kabinete (Priedas Nr.3). Dalykų mokytojai

ateina pagal pamokų tvarkaraštį į kabinetus. Pasibaigus pamokai yra atsakingi, kad mokiniai išeitų iš
klasės ir klasė būtų vėdinama. Už mokinių saugumą atsakingi pamoką vedę mokytojai.
2.3.2.

Pamokos taip pat gali vykti šiuose kabinetuose pagal sudarytus grafikus, tvarkaraščius:
1-8 kl. gamtos mokslų pamokos (praktiniai darbai) gamtos mokslų laboratorijoje 218

kab.
1-4 kl. tikybos pamokos 206 kab.
2-4 kl. Anglų k. pamokos 219 kab.
5-8 kl. etikos pamokos 410 kab.
5-8 kl. Informacinių technologijų pamokos 304 kab.
5-8 kl. Technologijų pamokos 110 kab.
6-8 kl. Vokiečių k. pamokos 309 kab.
1-8 kl. Fizinio ugdymo pamokos sporto salėje ar sporto aikštynuose.
2.3.3.

Siekiant mažinti kontaktų skaičių su mokiniais, pamokų tvarkaraštis sudaromas

gretinant po dvi vieno dalyko pamokas iš eilės. Pertraukų metu mokiniai privalo išeiti iš kabineto ir
ilsėtis paskirtoje koridorių zonose, naudotis to aukšto WC. I-II a.– 1-4 kl., III a. – 7-8 kl., IV a. – 5-6
kl.
2.3.4.

Į savo klasę, į valgyklą, į kiemą ar išeidami į namus mokiniai juda arčiausiai jų zonos

esančiais laiptais. Nuo Žalgirio g. pusės: 4a, 2b, 8a,8b, 5b,6a kl., nuo Pušyno g. pusės:
2a,3b,3a,4b,7a,7b,6b,5a kl.
2.3.5

1 – ųjų klasių mokinius lydi mokytojos.

2.3.6

Daiktų saugojimo spintelėmis pandemijos laikotarpiu mokiniai nesinaudoja.
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2.3.7. Rūbinės dezinfekuojamos pasibaigus ugdymo procesui, persirengimo kambariai – po
kiekvienos grupės užsiėmimų.
2.4.

Neformalusis ugdymas:

2.4.1. Organizuojamas grupėse paskirtuose kabinetuose, vengiant kontakto su kitomis
neformalaus ugdymo grupėmis
2.4.2. Renginiai, išvykos organizuojamos laikantis klasių izoliavimo principo, p r i v a l o m a
dėvėti kaukes.
2.4.3 Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai arba vienu metu
dirbama su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi
dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.
3.

Už tinkamą progimnazijos patalpų priežiūrą ir valymą, darbuotojų saugos ir sveikatos

reikalavimų laikymąsi, aprūpinimą apsauginėmis priemonėmis atsakingas direktoriaus pavaduotojas
administracijos ir ūkio reikalams Virginijus Gutpetris.
4.

Už ugdymo proceso organizavimą, priežiūrą atsakingos pavaduotojos ugdymui Ingrida

Čepienė ir Laima Užkuraitienė.
5.

Progimnazijos darbuotojai su šiuo įsakymu supažindinami darbo tvarkos taisyklių

nustatyta tvarka.
6.

Įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 2 d.

Direktorė

Alma Ramoškaitė
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1 priedas

Elgesio taisyklės mokiniams esant COVID-19 ekstremaliai situacijai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Į pamokas ateik paskirtu laiku.
Turėk apsauginę kaukę ir dėvėk ją tvarkingai (dengiant nosį ir burną) mokyklos erdvėse.
Sirgdamas į mokyklą neik.
Atėjęs į mokyklą dezinfekuok rankas I-o aukšto fojė.
Į klasę ir iš klasės judėk pagal sudarytą planą.
Pietauk tavo klasei paskirtu laiku.
Laikykis bendrų higienos reikalavimų.
Valgykloje dėvėk kaukę stovint eilėje, laikytis atstumo.
Neliesk svetimų daiktų.
Į mokyklos kiemą eik savo klasei paskirtu laiku.
Pertraukų metu neišeik iš mokyklos teritorijos.
Jei pažeisi 11-ą taisyklių punktą, tėveliai privalės skubiai tave pasiimti iš mokyklos.
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2 priedas

Pamokų laikas:
1 klasių mokiniams
8.30 – 9.05
1 pamoka
9.15 – 9.50
2 pamoka (pietūs)
10.20 – 10.55 3 pamoka
11.05 – 11.40 4 pamoka (lauko pertrauka)
12.10 – 12.45 5 pamoka
12.55 – 13.30 6 pamoka
2 - 4 klasių mokiniams
8.15 – 9.00
1 pamoka
9.10 – 9.55
2 pamoka
10.05 – 10.50 3 pamoka
2a, 2b, 3a kl. 10.50-11.05 (pietūs)
3b, 4a, 4b kl. 11.05-11.20 (pietūs)
11.20 – 12.05 4 pamoka (lauko pertrauka)
12.35 – 13.20 5 pamoka
13.30 – 14.15 6 pamoka
5 - 8 klasių mokiniams
8.00 – 8.45
1 pamoka
8.55 – 9.40
2 pamoka
9.50 – 10.35 3 pamoka (lauko pertrauka)
11.05 – 11.50 4 pamoka
5-6 kl. 11.50-12.05 (pietūs)
7-8 kl. 12.05-12.20 (pietūs)
12.20 – 13.05 5 pamoka
13.15 – 14.00 6 pamoka
14.10 – 14.55 7 pamoka
15.05 – 15.50 8 pamoka
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3 priedas

1-8 klasių kabinetai
Pirmas aukštas
Antras aukštas
Trečias aukštas
Ketvirtas aukštas

4a – 104 kab.
2a – 105 kab.
2b – 203 kab.
1b – 204 kab.
8a – 303 kab.
8b – 306 kab.
5a – 403 kab.
6a – 405 kab.

1a – 107 kab.
3b – 106 kab.
3a –208 kab.
4b – 209 kab.
7a – 308 kab.
7b – 307 kab.
6b – 407 kab.
5b – 409 kab.
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