
UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS 2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ TVIRTINIMO 

2021 m. rugsėjo 7 d. Nr. VK-87

 Utena

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu

„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ Nr. 152, Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m.

birželio 30 d. sprendimu „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

Nr. V-1552:

 1. T v i r t i n u Utenos „Saulės“ gimnazijos 2021-2022 mokslo metų ugdymo proceso

organizavimo būtinąsias sąlygas. 

 2. P a v e d u direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojui ūkiui šio 

įsakymo vykdymo kontrolę pagal kuruojamas sritis. 

3. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja  nuo 2021 m. rugsėjo 7 d.

Direktorė  Nijolė Zabukienė



PATVIRTINTA

Utenos „Saulės“ gimnazijos

direktoriaus

2021 m. rugsėjo 1 d.

 įsakymu Nr. VK-87

UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS 2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PROCESO

ORGANIZAVIMO BŪTINOSIOS  SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Utenos „Saulės“ gimnazijos 2021-2022 mokslo metų ugdymo proceso organizavimo

būtinosios sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – OV) 2021 m. birželio

30 d. sprendimu „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ Nr.

V-1552 (toliau – Sprendimas). 

II. MOKYMOSI VIETA

 2. 1-ų gimnazijos klasių mokiniai mokosi I a. kabinetuose Nr. 112, Nr. 114. Mokytojai

ateina į klasėms skirtus kabinetus. 

 3. 2-ų klasių mokiniai mokosi I a. kabinetuose Nr. 101, Nr. 104. Mokytojai ateina į

klasėms skirtus kabinetus.

4. 3-ų klasių mokiniai mokosi III a. kabinetuose Nr. 307, Nr. 310. Mokytojai ateina į

klasėms skirtus kabinetus.

5. 4-ų klasių mokiniai mokosi II a. kabinetuose Nr. 210, Nr. 212, Nr. 211. Mokytojai

ateina į klasėms skirtus kabinetus.

6. Į 1-ų - 4-ų klasių mokiniams skirtus kabinetus ateina šių dalykų mokytojai: lietuvių

kalbos, matematikos, dorinio ugdymo, istorijos, pilietinio ugdymo, geografijos, ekonomikos, užsienio

kalbų, gamtos mokslų, psichologijos, teisės dailės, technologijų.

7. 1-ų - 4-ų klasių mokinius po skambučio pamokai į savo kabinetus gali išsivesti

dalykų mokytojai, kurie dirba su mokinių grupe arba mokymo procesas susijęs su praktiniais –

laboratoriniais darbais.

8. Atskiros pamokos gali vykti konferencijų klasėje, aktų salėje.

III. MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS GIMNAZIJOJE

10. Į gimnaziją ateinama ir išeinama per keturis įėjimus:

10.1. 1-ų klasių mokiniai įeina ir išeina iš kiemo pusės, pro technologijų kabinetą;

10.2. 2-ų klasių mokiniai – per centrinį įėjimą;

10.3 3-ų klasių mokiniai – nuo Svirno, pro fizinio ugdymo duris;

10.4. 4-ų klasių mokiniai – pro šonines duris nuo valgyklos.

10.5. Pertraukų metu kiekvieno aukšto koridoriuose budi mokytojai pagal sudarytą

budėjimo grafiką.

11. Fiziniam ugdymui priskirti persirengimo kabinetai:

11.1. 1-os klasės persirengia: mergaitės – kabinetas Nr. 113, berniukai - persirengimo

kabinete.

11.2. 2-os klasės persirengia: mergaitės – kabinetas Nr. 109, berniukai - kabinetas Nr.

101, Nr. 104.



11.3. 3-os klasės persirengia: mergaitės – persirengimo kabinete, berniukai - kabinetas

Nr. 311.

11.4. 4-os klasės persirengia: mergaitės – kabinete Nr. 214, berniukai - kabinetas Nr.

201.

 12. Drabužius mokiniai kabinasi savo baziniuose kabinetuose: Nr. 101, Nr. 104, Nr.

112, Nr. 114, Nr. 210, Nr. 211, Nr. 212, Nr. 307, Nr. 310.

IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

13. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos

laikotarpiu. 

14. Prieš kiekvieną pamoką ir po kiekvienos pamokos dezinfekuojamos dalyvių rankos.

15. Kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ugdymo proceso metu

uždarose patalpose turi dėvėti: 

15.1. mokiniai;

15.2. mokytojai;

15.3. kiti gimnazijos darbuotojai;

15.4. tėvai, kiti suaugusieji dalyvaujantys klasės ar gimnazijos renginiuose.

16. Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims:

16.1. kurie sportuoja;

16.2. veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu;

16.3. turintiems neįgalumą, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų

dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).

17. Mokiniai neturi tiesioginio kontakto su gimnazijos darbuotojais, į kurių pareigas

neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

18. Konsultacines pamokas mokytojai veda nuo šių mokslo metų pradžios paskirtuose

kabinetuose: 

18.1. dalyvių skaičius grupėje iki 9 mokinių;

18.2. sutartu su mokytoju būdu mokiniai registruojasi iš anksto;

18.3. neužsiregistravę iš anksto mokiniai gali dalyvauti konsultacinėse pamokose tik

tuomet, jei yra vietų; 

18.4. tarp dalyvių išlaikomas 2 metrų atstumas.

19. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos:

19.1. teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais;

19.2. po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami

paviršiai, naudotos priemonės.

20. Neformaliojo mokinių švietimo veiklos organizuojamos priskirtose patalpose

laikantis mokinių grupių izoliacijos principo. Mokiniai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės

veiklose, vengiama skirtingų grupių mokinių kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla. 

22. Pamokų ir pertraukų laikas:

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40    (15 min. – valgo 1, 2 klasės)

3. 9.55-10.40  (20 min. – valgo 3, 4 klasės)

4. 11.00-11.45 ( 25 min. – valgo 1, 2 klasės)

5. 12.10-12.55 (15 min. – valgo 3, 4 klasės)

6. 13.10-13.55

7. 14.05-14.50

8. 15.00-15.45

23. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, turi būti išvėdinamos prieš

atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 



24. Baziniai klasių kabinetai valomi per ilgąją pertrauką.

25. Gimnazijos koridoriai valomi kiekvienos pamokos metu.

26. Kiti kabinetai valomi prieš kiekvienos naujos grupės atėjimą.

27. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių

atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau

kaip 2 kartus per dieną. 

28. Pamokas pagal galimybes galima organizuoti lauke.

29. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos

turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 

30. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.

31. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) nedelsiant atskirtas

nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama kreiptis

konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

32. Mokytojas, kitas gimnazijos darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas

ir pan.), turi nedelsdamas apleisti švietimo įstaigos patalpas. Jiems rekomenduojama kreiptis

konsultacijai į savo šeimos gydytoją.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Utenos ,,Saulės“ gimnazijos 2021-2022 mokslo metų ugdymo proceso

organizavimo būtinųjų sąlygų laikymasis privalomas visiems gimnazijos bendruomenės nariams.

__________________________




