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1. Nuo 2021-09-01 visi I-IV klasių mokiniai mokosi kontaktiniu būdu. 

• Gimnazijoje laikomasi socialinės distancijos, klasių, grupių, srautų nesimaišymo. 

• Vėdinamos ir dezinfekuojamos patalpos. 

2. Pamokų pradžia 9.00 val. 

3. Pamokos I ir II klasių mokiniams  vyksta 1-2 aukšte klasėms skirtuose kabinetuose, III ir 

IV klasių – 3 ir 4 aukšte.  

 Užsienio kalbos, IT, technologijų, dailės pamokos vyks specializuotuose kabinetuose, 

gamtos mokslų laboratoriniai darbai vyks specializuotuose kabinetuose pagal poreikį.  

4. Įėjimas į gimnaziją : per centrinį įėjimą Nr.1 I klasių mokiniai, per įėjimą Nr.2 (prie 

valgyklos iš kiemo pusės) eina II klasių mokiniai, jie naudojasi tik toje pusėje esančia 

laiptine visa dieną; per įėjimą Nr.3 (prie 1-9 kab., iš kiemo pusės) eina III-IV klasių mokiniai, 

jie naudojasi toje pusėje esančia laiptine visą dieną. 

5. Kabinetai pertraukų metu vėdinami ir dezinfekuojami (atsakingas kabinete dirbantis 

mokytojas). 

6. Po pamokų kabinetus dezinfekuoja valytojai. Budintis valytojas 3 kartus per dieną 

dezinfekuoja klasių, tualetų durų rankenas, koridorių palanges ir paviršius bendrose 

erdvėse. Valgykloje stalų paviršius dezinfekuoja valgyklos darbuotojai. 

7. Mokiniai ir mokytojai mokykloje dėvi veidą dengiančias kaukes.  

8. I klasių mokiniai naudojasi rūbine, II klasių mokiniai kabykla 2 aukšte, III-IV klasių 

mokiniai kabykla 3 aukšte. 

9. Fizinio ugdymo pamokos pagal galimybes vyks lauke. 

10. Maitinimas: 

10.1. Per pertrauką po 2 pamokų pietauja I klasių mokiniai, per pertrauką po 3 pamokų 

pietauja II klasių mokiniai,  per pertrauką po 4 pamokų pietauja III-IV klasių mokiniai, 



mokiniai gali valgyti ir langų metu. 

10.2. Mokiniai, kurie atsineša maistą maisto dėžutėse, gali valgyti klasėse, kuriose mokosi.  

10.3. Mokiniai, kurie norės įsigyti maistą valgykloje, jį galės išsinešti ir valgyti savo klasėse.  

10.4. Ekologijos sumetimais pageidautina turėti savo įrankius ir dėžutes maistui išsinešti iš 

valgyklos. 

10.5. Eilėse prie valgyklos ir bufeto būtina laikytis atstumų, kurie bus nurodyti lipnios 

juostos žymėmis. 

11. Mokiniai, ateidami į gimnaziją, gali dezinfekuoti rankas ir pasitikrinti temperatūrą 

(pastatytas temperatūros matuoklis), pateikia auklėtojui/-ai dokumentus dėl testo arba 

skiepijimosi. 

12. Mokytojai iki rugpjūčio 31 d. pateikia galimybių pasą gimnazijos raštinėje pagal 

„Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid 19 ligos organizavimo tvarkos aprašą“.  

 

 


