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UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS ŠEDUVOS GIMNAZIJOJE
2020–2021 MOKSLO METAIS
Ugdymo procesas Šeduvos gimnazijoje 2020-2021 įgyvendinamas remiantis šiais
dokumentais:
Sveikatos apsaugos ministerijos Ikimokyklinio ugdymo būtinos sąlygos (sveikatos
apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-17
sprendimas Nr. V-1840).
Sveikatos apsaugos ministerijos Pradinio ugdymo organizavimo būtinos sąlygos (sveikatos
apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-17
sprendimas Nr. V-1839).
Sveikatos apsaugos ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinas
sąlygas (sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2020-08-17 sprendimas Nr. V-1838).
Sveikatos apsaugos ministerijos Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinas sąlygas
(sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020-08-17 sprendimas Nr. V-1841).
Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos būtų teikiamos individualiai ar vienu metu
dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos būtų išvėdinamos
ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.
Pašaliniai asmenys negali patekti į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas,
būtinas ugdymo proceso organizavimui. Ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų
(globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų, nustatant tam skirtas erdves ar vietas arba susitarus su
mokytoju asmeniškai.
1-4 klasės
1. Mokinių pavėžėjimas:
1.1. Mokiniai į ugdymo įstaigą atvežami mokykliniais autobusais, važiuojantys į gimnaziją
ar iš gimnazijos turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti
sveikata arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
1.2. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai
dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
1.3. Mokiniai, atvažiuojantys į gimnaziją maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų
saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.
2. Mokinių srautų judėjimas:
2.2. Įėjimo į mokyklą ir išėjimo iš mokyklos paskirstymas:
Pagrindinis įėjimas : 1a klasė, 1b klasė, 2a klasė, 3b klasė.
Galinis įėjimas: 2b klasė, 3a klasė, 4a klasė, 4b klasė .
2.3. Mokinių spintelės (kiek įmanoma) išdėstomos tame pačiame aukšte, kur vyksta
pamokos tų klasių mokiniams. Likusieji mokiniai rengiasi klasei priskirtoje patalpoje ir iki savo
klasės ateina užsidėję kaukę.
2.4. Pertraukų metu mokiniai su mokytoju būna kabinete, klasei priskirtoje koridoriaus
dalyje, lauke, lauko klasėse ar miesto parke.

3. Mokymosi vieta:
3.1. Kiekvienai mokinių klasei, kurioje vyks pamokos, paskiriama konkreti patalpa, esant
galimybei su atskira poilsio zona. Skirstant mokiniams klases, numatoma, kad gretimose patalpose
mokytųsi bendraamžiai.
3.2. Pradinių klasių kabinetų išdėstymas: 1a klasė – 102, 1b klasė – 105, 2a klasė – 202, 2b
klasė – 207, 3a klasė - 206, 3b klasė – 205, 4a klasė - 106, 4b klasė – 107, šokio pamokos vyks
104, muzikos pamokos 204 kabinete po dvi savaitines pamokas iš eilės tai pačiai klasei, kūno
kultūra-sporto salėje, kitose tam pritaikytose gimnazijos erdvėse ir miesto parke, anglų k. (grupei,
srautui)- 209. Neformaliojo vaikų švietimo ir popamokinės veiklos (iki vaikams išvykstant į namus,
laukiant autobuso) bus vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad vaikai
nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų švietimo veiklos būtų vykdomos
taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla: 1a klasė
– 102 kabinetas, 1b klasė - 105 kabinetas, 2a klasė – 202 kabinetas, 2b klasė – 207 kabinetas, 3a
klasė - 206 kabinetas, 3b klasė – 205 kabinetas, 4a klasė - 106 kabinetas, 4b klasė – 107 kabinetas,
šokio būrelis - 104 kabinetas (vieno užsiėmimo metu dalyvauja viena arba dvi paralelinės klasės),
choro būrelis-204 kabinetas (vieno užsiėmimo metu dalyvauja viena arba dvi paralelinės klasės),
kūno kultūros būrelis-sporto salėje, kitose tam pritaikytose gimnazijos erdvėse ir miesto parke.
Šokio būrelis - 104 kabinetas `(vieno užsiėmimo metu dalyvauja viena arba dvi paralelinės klasės).
Choro būrelis-204 kabinetas `(vieno užsiėmimo metu dalyvauja viena arba dvi paralelinės klasės).
Kūno kultūros būrelis-sporto salėje, kitose tam pritaikytose gimnazijos erdvėse ir miesto parke.
3.3. Klases 7.30 val. atrakina mokytojai, pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką.
4. Mokinių maitinimas:
4.1. Maitinimas vykdomas pradinių klasių korpuso valgykloje: 1a, 1b klasės -9.30 -9.50
val., 2a, 2b klasės-10.00 -10.20 val., 3a, 3b klasės-10.30 -10.50 val., 4a, 4b klasės-11.00 -11.20 val.
5-8, I-IV klasės
5. Įėjimas į gimnazijos patalpas:
5.1. I aukštas- įėjimas nuo muziejaus pusės (II- IV klasės).
5.2. II aukštas – įėjimas pro pagrindinį įėjimą (7a, 8-I klasės).
5.3. III aukštas- šoninis įėjimas (5-6, 7b klasės).
6. Rūbinės:
6.1. I aukšto mokiniams rekomenduojama įrengti kabyklas koridoriuje prie
muziejaus.
6.2. II aukšto mokiniai naudojasi pagrindine rūbine (prie buhalterijos).
6.3. III aukšto mokiniai naudojasi pagrindine rūbine (prie mokytojų kambario).
7. Mokymosi vieta:
7.1. I aukštas: IIIa – 106 kabinetas, IVa – 108 kab., IVb – 109 kab., IIIb – 110 kab., IIa –
107 kab., IIb – konferencijų salė.
7.2. II aukštas: 8b – 205 kab., 8 c – 211 kab., 8a – 207 kab., 7a – 208 kab., Ia – 209 kab.
7.3. III aukštas: 5a – 305 kab., 5b – 306 kab., 6b – 307 kab., 6a – 304 kab., 7b – 303 kab.
7.4. Specializuotuose dalykų kabinetuose vyksta pamokos, kurioms būtina laboratorinė
įranga (chemijos, fizikos, biologijos, informacinių technologijų, muzikos, technologijų pamokų tik
praktiniai užsiėmimai).
7.5. Užsienio kalbų (anglų, rusų, prancūzų), tikybos/etikos, jei dalinama klasė į pogrupius ar
srautus, pamokas mokytojai veda ir laisvuose to aukšto kabinetuose (I aukštas – 114, 118 kab., II
aukštas 210, 206, 213 kab., III aukštas 308).
7.6. Kūno kultūros pamokoms mokiniai ruošiasi persirengimo kambariuose. Jie po
kiekvienos klasės kruopščiai dezinfekuojami, patalpos išvėdinamos.

7.7. Laisvų pamokų metu III-IV klasių mokiniai laiką leidžia gimnazijos skaitykloje.
7.8. 3.4. Klases 7.30 val. atrakina mokytojai, turintys jose pirmas pamokas.
8. Naudojimasis spintelėmis:
8.1. Spintelėmis naudojasi tik tame aukšte besimokantys mokiniai (būtina susikeisti
spintelių raktais).
9. Maitinimas:
9.1. Maitinimas vyksta valgykloje: 9:40 – 10:00 valgo III aukšto mokiniai, 10:45 – 11:05 II
aukšto mokiniai, 11:50 – 12: 10 I aukšto mokiniai
9.2. Maistas, atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba
mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.
10. Pamokų laikas : 1 pamoka 8:00 – 8:45, 2 pamoka 8:55 – 9:40, 3 pamoka 10:00 – 10:45,
4 pamoka 11:05 – 11:50, 5 pamoka 12:10 – 12:55, 6 pamoka 13:05 – 13:50, 7 pamoka 14:00 –
14:45.
10.1. Mokytojas, vedantis 2 pamokas iš eilės, turi teisę organizuoti pertraukas savo
nuožiūra, laikantis higienos normų.
10.2. Teikiant reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą, konsultacijas galima organizuoti
nuotoliniu būdu. Mokytojas, pasitaręs su mokiniais, pasirenka konsultacijų formą (kontaktinis ar
nuotolinis būdas). Kontaktinės konsultacijos vyksta tik pagal klasių koncentrus.
10.3. Neformalaus ugdymo užsiėmimai (būreliai) organizuojami pagal amžiaus / klasių
koncentrus.
10.4. Pamokų laikui pasibaigus, sudaromos galimybės saugiai mokiniams laukti autobuso,
tai yra paskiriami namų darbų ruošos kabinetai kiekvienai klasių grupei. Jas prižiūri mokytojai
direktoriaus įsakymu pagal grafiką.
Specialiojo ugdymo skyrius
11. Mokinių pavėžėjimas:
11.1. Mokiniai į ugdymo įstaigą atvežami mokykliniais autobusais. Jie turi dėvėti kaukes,
išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata arba kurie serga lėtinėmis
ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.
11.2. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai
dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę.
11.3. Mokiniai, atvažiuojantys į gimnaziją maršrutiniu transportu, privalo laikytis
bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.
12. Mokymosi vieta:
12.1. Kiekvienai mokinių klasei, kurioje vyksta pamokos, paskiriama konkreti patalpa, esant
galimybei su atskira poilsio zona. Skirstant mokiniams klases, numatoma, kad gretimose patalpose
mokytųsi bendraamžiai: 1-2 sl. klasė- 202, 208 kab., 3sl. klasė -111 kab., 4 sl. klasė – 106 kab., 5-6
sl. klasė - 105 kab., 7-8 sl. klasė – 204 kab., 9-10 sl. l. gr – 203 kab., 10 sl. klasė – 209 kab., I-II sį.
l. gr. – 205 kab., III sį. l. gr. – 101, 102, 103 kab.
12.2. Mokinių rūbinės yra tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tos klasės mokiniams.
13. Mokinių srautų judėjimas pamokų metu:
13.1. Mokinių srautų judėjimas nukreiptas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais.
Numatyti trys įėjimai, išėjimai ir kelias, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta. 1-2 sl. klasė
– įėjimas, išėjimas pro pagrindines duris; 3 sl. klasė – įėjimas, išėjimas pro pagrindines duris; 4 sl.
klasė – įėjimas, išėjimas pro antras šonines duris; 5-6 sl. klasė - įėjimas, išėjimas pro pirmas šonines
duris; 7-8 sl. klasė - įėjimas, išėjimas pro antras šonines duris; 9-10 sl. l. gr. – įėjimas, išėjimas pro

antras šonines duris; 10 s klasė - įėjimas, išėjimas pro pagrindines duris; I-II sį. l. g. - įėjimas,
išėjimas pro antras šonines duris; III sį. l. g. - įėjimas, išėjimas pro pagrindines duris.
14. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:
14.1. Kitose gimnazijos ir miesto (parkas, biblioteka) edukacinėse erdvėse numatoma
organizuoti įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir oro temperatūros
sąlygos.
14.2. Kiekvienos klasės mokiniai pagal sudarytą grafiką gali naudotis bendro naudojimo
patalpomis: sporto sale, kompiuterių klase, masažiniu kabinetu, virtuvėlėmis. Po kiekvienos
pamokos atliekamas patalpų vėdinimas ir valymas.
14.3. Neformalaus ugdymo užsiėmimai (būreliai) organizuojami pagal amžiaus / klasių
koncentrus.
15. Pamokų laikas:
15.1. 1-4, 5-6 sl. klasės: 1 pamoka 8.00-8.45, 2 pamoka 8.55-9.40, 3 pamoka 9.50-10.35, 4
pamoka 10.50-11.35, 5 pamoka 11.45-12.30, 6 pamoka 13.00-13.45, 7 pamoka 13.55-14.40.
15.2. 7-10 sl., I-II sį. l. g.: 1 pamoka 8.00-8.45, 2 pamoka 8.55-9.40, 3 pamoka 9.50-10.35,
4 pamoka 11.00-11.45, 5 pamoka 11.55-12.40, 6 pamoka 13.15-14.00, 7 pamoka 14.05-14.50.
16. Mokinių maitinimas:
16.1. Maitinimas organizuojamas Skyriaus valgykloje – skirtos atskiros erdvės skirtingų
klasių mokiniams maitinti. Kartu pietauja tos pačios klasės ir šalia esančių klasių mokiniai: 1-2
sl., 3 sl., 4 sl., 5-6 sl. klasių - 12.30-12.45, 7-8 sl. klasė 12.45- 13.00, 9 sl. klasė 12.50 – 13.05, 10
sl. klasė – 12.55 –13.10, I-II sį. l. g. – 13.00 – 13.15, III sį. l. g. – 12.00-12.30.
16.2. Maistas, atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba
mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.
16.3. Mokyklos valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų
higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių padedamas skystas muiloas,
priemonės rankoms nusišluostyti.
17. Bendrabutyje gyvenančių vaikų veiklos organizavimo vieta:
17.1. Kiekvienai grupei priskiriama konkreti patalpa, kurioje vyks popietinės veiklos
organizavimas.: I grupė – 107 kab., II grupė - 310 kab., III grupė - 201 kab., IV grupė - 307 kab.
17.2. Numatoma kitose gimnazijos ir miesto (parkas, biblioteka) edukacinėse erdvėse
organizuoti užsiėmimus pagal sudarytą dienotvarkę.
17.3. Kiekvienos grupės mokiniai pagal sudarytą grafiką gali naudotis bendro naudojimo
patalpomis: sporto sale, kompiuterių klase, masažiniu kabinetu, virtuvėlėmis. Patalpos vėdinamos ir
valomos po kiekvieno užsiėmimo.
18. Bendrabutyje gyvenančių vaikų judėjimas po pamokų:
18.1. Popietinių grupių mokinių judėjimo krypčių planas mokyklos patalpose:
I grupė– įėjimas, išėjimas pro antras šonines duris; II grupė - įėjimas, išėjimas pro pagrindines
duris; III grupė - įėjimas, išėjimas pro pagrindines duris; IV grupė- įėjimas, išėjimas pro antras
šonines duris.
19. Bendrabutyje gyvenančių vaikų maitinimas:
19.1. Maitinimas organizuojamas Skyriaus valgykloje – skirtos atskiros erdvės skirtingų
grupių mokiniams maitinti.
19.2. Skirtingoms grupėms numatytas skirtingas pavakarių ir vakarienės laikas:
I-II grupės -15.30, 18.30, III-IV grupės -15.45, 18.45 val.

19.3. Maistas, atsinešamas iš namų, valgomas pirmo, antro aukšto virtuvėlėse, laikantis
higienos taisyklių.
19.4. Mokyklos valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų
higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių padedamas skystas muilas,
priemonės rankoms nusišluostyti.
Baigiamosios nuostatos
20. Keičiantis situacijai ugdymo proceso nuostatos gali būti keičiamos ir pildomos.

_________________________

