VILNIAUS R. PABERŽĖS „VERDENĖS“ GIMNAZIJA
UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS 2020-2021 M. M.
Ugdymo procesas gimnazijoje bus organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje
ir LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo patvirtintus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo
reikalavimus. Privaloma maksimaliai laikytis numatytų saugos priemonių:
-

-

draudžiama eiti į gimnaziją asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (kūno temperatūra
37,3°C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
kai tarp asmenų neišlaikomas 2 m atstumas, dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos
priemonės;
organizuojant renginius atvirose erdvėse, tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1
m atstumas, nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės privalomos;
ribojami gimnazijos bendruomenės narių kontaktai;
mokinių tėvams į gimnaziją rekomenduojama eiti tik būtinais atvejais (palaikyti ryšį su
gimnazija galima telefonu ar elektroniniu būdu).

MOKYMOSI VIETA, MOKINIŲ POILSIO VIETOS, SPINTELIŲ NAUDOJIMAS
2020-2021 m. m. kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti patalpa:
Pradinių klasių/naujojo korpuso pirmas aukštas:
-

ikimokyklinio ugdymo grupė – 103 kab.
priešmokyklinio ugdymo grupė – 101 kab.

Pradinių klasių/naujojo korpuso antras aukštas:
-

1 klasė – 206 kab.
2 klasė – 207 kab.
3 klasė – 202 kab.
4 klasė – 203 kab.

Senojo korpuso pirmas aukštas:
-

5 klasė – 112 kab.
6 klasė – 111 kab.
7 klasė – 110 kab.
IG klasė – 104 kab.
IIG klasė – 114 kab.

Senojo korpuso antras aukštas:
-

8 klasė – 220 kab.
IIIG klasė – 211 kab.
IVG klasė – 209 kab.
technologijų, informacinių technologijų, biologijos, chemijos dalykų pamokos vyks šių
dalykų kabinetuose;
mokiniai poilsio zonose (koridoriuose, mokinių poilsio zonose) pertraukų metu būriuotis
negali;

-

prie kiekvienai klasei skirtos patalpos (kabineto) pastatytos asmeninės mokinių spintelės;

MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS GIMNAZIJOJE (pridedami priedai):
-

-

į gimnaziją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, 1 – 4 klasių mokiniai ir
su šio koncentro mokiniais susiję asmenys įeina ir išeina pro įėjimą/išėjimą Nr. 3 (naujo
korpuso įėjimas);
5-7, IG-IIG klasių mokiniai ir su šio koncentro mokiniais susiję asmenys įeina ir išeina pro
įėjimą/išėjimą Nr. 2 (buvęs pagrindinis įėjimas);
8, IIIG, IVG klasių mokiniai ir su šio koncentro mokiniais susiję asmenys įeina ir išeina pro
įėjimą/išėjimą Nr. 1 (seno korpuso avarinis įėjimas/išėjimas);
sename korpuse (pirmame aukšte) mokinių judėjimo kryptys bus pažymėtos nuorodomis
(rodyklėmis).

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI:
-

pamokų ir pertraukų laikas:
1 pamoka – 8.10 – 8.55 (pertrauka 10 min.)
2 pamoka – 9.05 – 9.50 (ilgoji pertrauka 25 min.)
3 pamoka – 10.15 – 11.00 (ilgoji pertrauka 25 min.)
4 pamoka – 11.25 – 12.10 (pertrauka 10 min.)
5 pamoka – 12.20 – 13.05 (pertrauka 10 min.)
6 pamoka – 13.15 – 14.00 (pertrauka 5 min.)
7 pamoka – 14.05 – 14.50

-

pagal tvarkaraštį vyks kai kurių dalykų po 2 pamokas iš eilės;
vengiant susibūrimų, informacija pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniams bus
teikiama: seno korpuso pirmo aukšto informaciniuose stenduose, seno korpuso antrame
aukšte, mobiliame stende;
įvairių dalykų pamokos, jeigu leis oro temperatūros sąlygos, organizuojamos lauke;
ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis, mokiniai privalo turėti savo priemones;
privaloma laikytis tinkamos rankų higienos.

-

MOKINIŲ MAITINIMAS:
-

valgykloje mokiniai maitinami tik jiems skirtu laiku:
po 2-os pamokos valgo 1-5 klasių mokiniai;
po 3-ios pamokos valgo 6-IVG klasių mokiniai;
rekomenduojame atsineštą iš namų maistą valgyti klasėje (bet kurios pertraukos metu),
laikantis higienos taisyklių;
geriant vandenį iš vandens aparatų, naudojamasi tik asmeninėmis gertuvėmis.

MOKINIŲ VEŽIOJIMAS:
-

-

mokiniai, važiuojantys mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems
dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių
kaukės dėvėti neįmanoma;
mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai
dezinfekuojami kiekvieną kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
mokiniai, važiuojantys į gimnaziją maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos
reikalavimų, taikomų keleiviams.

PRIEDAI

