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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

UGDYMO PROCESO EKSTREMALIOMIS SĄLYGOMIS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Ugdymo procesas Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje bus organizuojamas nuo 
2020 m. rugsėjo 1 d., atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos 
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą “Dėl 
Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838), 
Lietuvos respublikos Švietimo ministro rekomendacijas ir  Menų gimnazijos direktoriaus patvirtintą 
Ugdymo proceso organizavimo ekstremaliomis sąlygomis tvarką. 

 
II. MOKYMOSI VIETA IR LAIKAS 

 
2. Kiekvienai klasei yra paskiriamas konkretus kabinetas, kuriame vyks bendrojo ugdymo 

pamokos. Kabinetai paskirti, atsižvelgiant į mokinių amžių, siekiant išvengti skirtingo amžiaus mokinių 
kontaktų (pridedama, priedas Nr.1). 

3. Pamokos vyksta pagal Menų gimnazijos direktoriaus patvirtintą 1-4 klasių ir 5-IV klasių 
tvarkaraštį. 

4. Informacinių technologijų, fizinio lavinimo, specializuoto muzikinio ir dailės ugdymo dalykų 
pamokos vyksta specializuotuose kabinetuose. 

5. Bendrojo ugdymo dalykams parengiamas kabinetų užimtumo tvarkaraštis, kai klasė dalijama į 
grupes: per užsienio k. (pirmos ir antros) pamokas, dorinio ugdymo pamokas ir kai viduriniame ugdyme 
istorijos ir matematikos mokomasi lygiais. 

6. Mokinių spintelės pagal galimybes išdėstytos tuose aukštuose, kur vyksta pamokos tos klasės 
mokiniams: 

7.  Rekomenduojama mokiniams spintelėmis naudotis prieš pamokas, pasiimant priemones, 
reikalingas specializuoto ugdymo pamokai, ir pasibaigus pamokoms. 

8. Prieš fizinio lavinimo pamokas fizinio lavinimo mokytojai organizuoja mokinių persirengimą 
kambariuose mažomis grupėmis. 

 
III. MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS GIMNAZIJOJE 

 
9. Mokinių judėjimo krypčių žemėlapis sudaromas, atsižvelgiant į mokinių mokymosi vietą, kad 

būtų išvengta sankirtų su kitais srautais. 
10. 1-4 klasių mokiniai įeina/išeina į/iš mokyklą/os ir eina į specializuoto dailės ugdymo dalykų 

pamokas, vykstančias gimnazijos bendrabučio 5 aukšte,  per šoninį įėjimą iš kiemo pusės.   
11.  1-4 klasių mokiniai Į specializuoto muzikinio ugdymo dalykų pamokas eina šonine laiptine.  



12. 5-IV klasių mokiniai į mokyklą ateina, išeina per gimnazijos centrinį įėjimą. 
13. 5-IV klasių specializuoto dailės ugdymo programos mokiniai į specializuoto dailės ugdymo 

dalykų pamokas, vykstančias bendrabučio 5 aukšte, išeina (ir grįžta) per šoninį (šiaurinį) įėjimą ties 
sporto sale. 

14. 5-IV klasių specializuoto muzikinio ugdymo programos mokiniai į specializuoto muzikinio 
ugdymo dalykų pamokas iš savo kabinetų eina (ir grįžta) centriniais laiptais. 

15. Mokinių judėjimo kryptys koridoriuose, valgykloje, bibliotekoje sužymėtos nuorodomis, 
linijomis. 

16. Judant visomis judėjimo kryptimis laikomasi rimties, drausmės ir saugaus socialinio atstumo. 
17. Gimnazijoje ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas 

į pastato vidų. 
18. Pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami, išskyrus tuos atvejus, kai jie teikia paslaugas, 

būtinas ugdymo proceso organizavimui. 
 

IV. VEIDO APSAUGOS PRIEMONIŲ DĖVĖJIMAS IR HIGIENOS LAIKYMASIS 
 

19. Mokytojai mokiniams sistemingai primena apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų 
higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

20. Tėvai (globėjai, rūpintojai) užtikrina, kad į gimnaziją nevyktų jų vaikas, kuriam pasireiškia 
karščiavimas ar viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, 
sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie vaiko neatvykimą į 
gimnaziją dėl ligos informuoja klasės vadovą iš vakaro arba prieš pamokas. 

21. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3o C ir daugiau) ar 
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), bus nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, 
rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel.1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

22. Kabinetuose sėdėjimo/darbo vietos paruošiamos pagal galimybes taip, kad būtų išlaikomas 
kuo didesnis ir saugesnis atstumas tarp mokinių. 

23. Veido apsaugos priemonėmis mokiniai ir mokytojai pasirūpina individualiai. 
24. Mokiniai pamokų metu veido apsaugos priemones dėvi pagal poreikį (neprivaloma). 
25. Mokytojai veido apsaugos priemones pamokų metu dėvi tuo atveju, kai teikia individualią 

konsultaciją ar nėra galimybės išlaikyti saugaus 2 metrų atstumo nuo mokinio. 
26. Mokiniai ir mokytojai, išėję iš kabineto į viešąją mokyklos erdvę, būtinai dėvi veido apsaugos 

priemones. 
27. Kabinetai pertraukų metu vėdinami, dezinfekuojamos durų rankenos, paviršiai, jei keičiasi 

mokinių srautai.  
28. Trumpąsias pertraukas mokiniai leidžia paskirtuose kabinetuose, pagal poreikį eina į 

biblioteką, tualetą. 
29. 5-IV klasių mokiniai per ilgąją pertrauką, kurios metu nevalgo, laiką leidžia gimnazijos 

teritorijos lauko erdvėse. 
 

V. MOKINIŲ MAITINIMAS 
 

30. Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje. 
31. Mokiniai pagal poreikį gali valgyti iš namų atsineštą maistą paskirtuose kabinetuose, laikantis 

higienos taisyklių. 



32. Gimnazijos valgykloje paskirtu laiku maitinami tos pačios klasės/koncentro  mokiniai. 
33. Gimnazijos valgykloje maitinimo metu budi Menų gimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo. 
34. Prie gimnazijos valgyklos užtikrinamos sąlygos mokinių, mokytojų ir darbuotojų rankų 

higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės 
rankoms nusišluostyti. 

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
35. Pasibaigus pamokoms ir neformaliajam ugdymui, mokiniai palieka gimnazijos teritoriją ir 

vyksta į namus. 
36. Pagal poreikį Ugdymo proceso ekstremaliomis sąlygomis organizavimo tvarka gali būti 

koreguojama. 
 

_____________________________ 
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Gimnazijos tarybos    
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