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2020–2021 MOKSLO METAIS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 

EKSTREMALIOMIS SĄLYGOMIS 

  

1. Ugdymo procesas Šalčininkų r. Kalesninkų L. Narbuto gimnazijoje 2020-2021 mokslo 

metais organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos 

patvirtintus reikalavimus.  

2. Mokymosi vieta: 

2.1.  2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei skiriama konkreti patalpa, t. y. 

klasė, kurioje vyks pamokos (priedas Nr.1). Skirstant mokiniams klases, atsižvelgta, kad gretutinėse 

patalpose mokytųsi bendraamžiai, kiek įmanoma išvengiant skirtingo amžiaus mokinių kontaktų; 

2.2.  specializuotuose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, 

kurioms būtina laboratorinė įranga: chemijos laboratorija, fizikos, biologijos, technologijos, 

informacinių technologijų kabinetai, sporto salė. 

3. Mokinių srautų  judėjimas gimnazijoje: 

3.1. į gimnaziją mokiniai įeina pagal krypčių žemėlapį (priedas Nr.2); 

3.2. mokinių judėjimo kryptys, pvz., link išėjimo, valgyklos, spec. kabinetų pažymėtos 

nuorodomis. 

4. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai: 

4.1.  gimnazijoje ugdymo programoms įgyvendinti skiriama tiek pamokų, kiek numatyta 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose; 

4.2.  pagal galimybes lauke organizuoti įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio 

ypatumai ir gimnazijos aplinka, oro temperatūros sąlygos;  

4.3. Pamokų laikas: 

1.  8.00 – 8.45 

2.  8.55 – 9.40 

3.  9.50 – 10.35 

4.  10.55 – 11.40 

5.  12.00 – 12.45 

6.  13.00 – 13.45 

7.  13.55 – 14.40 

8.  14.50 – 15.35 

 

5. Mokinių maitinimas: 

5.1.  maitinimas organizuotas gimnazijos valgyklos patalpose pagal valgyklos maitinimo 

grafiką (priedas Nr. 3); 

5.2. vienu metu valgykloje valgys ne daugiau kaip trijų klasių mokiniai, atsižvelgiant į 

mokinių skaičių klasėje; 

5.3. valgykloje stalo įrankiai pateikiami ant kiekvieno stalo, kas sudarys galimybę pasiimti 

įrankius nepaliečiant kitų įrankių; 

5.4. maistas atsinešamas iš namų valgomas gimnazijos valgykloje, pietaujant tos klasės 

mokiniams. 

6. Mokinių vežiojimas: 



2 

 

6.1. mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ar iš gimnazijos mokykliniu autobusu, privalo dėvėti 

kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga 

lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma. 

7. 2020-2021 mokslo metais mokiniai privalo laikytis Bendrųjų sveikatos saugumo ir elgesio 

taisyklių (priedas Nr. 4).  
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