
PATVIRTINTA 

Kauno Dainavos progimnazijos 

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-106 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

METU TVARKA 

 

1. Ugdymo procesas progimnazijoje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, 

Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus, Švietimo, sporto ir mokslo ministro patvirtintus 

naujausius teisės aktus, LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo sprendimus. 

2. Kiekvienai 5-8 mokinių klasei skiriamas konkretus kabinetas, kuriame vyks pamokos 

užtikrinant, kad gretutinėse patalpose mokytųsi bendraamžiai: 5a kl. – 119 kab., 5b kl. – 121 kab., 5c kl. 

– 120 kab.,   6a kl. – 216 kab., 6b kl. – 221 kab., 6c kl. – 218 kab., 7a kl. – 324 kab., 7b kl. – 320 kab., 

8a kl. – 210 kab.,  8b kl. – 326 kab. 

3. Technologijų, IT, dailės  pamokos vyksta dalykų kabinetuose, fizinio ugdymo pamokos 

maksimaliai vedamos lauke arba salėse, pamokose dalyvauja tikvienos klasės mokiniai. 

4. Kitų mokomųjų dalykų pamokos tai pačiai klasei organizuojamos dvi pamokos iš eilės. 

5. Įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai, oro temperatūros sąlygos, 

organizuojamos lauke. 

6. Koreguojamas skirtingų klasių pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laikas, kad būtų 

atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai: 

 

1-4 klasių pamokų laikas 

Pirmos klasės Antros klasės Trečios klasės Ketvirtos klasės 

1. 8:00-8:35 1. 8:00 – 8:45 1, 2. 8:55 – 10:25 1. 8:55 – 9:40 

2. 8:45-9:20 2, 3.  8:55 – 10:35 3. 10:35 – 11:20 2, 3.  9:50 – 11:20 

3. 9:25-10:00 Pietūs 10:45 – 11:15 Pietūs    11:30 – 12:00 Pietūs   11:30 – 12:00 

Pietūs 10:00 – 10:30 4. 11:20 -  12:05 4. 12:00 – 12:45 4. 12:00 – 12:45 

4. 10:40 -11:15 5. 12:10 – 12:55 5. 12:55 – 13:40 5. 12:55 – 13:40 

5. 11:25 – 12:00 6. 13:00 – 13:45 6. 13:45 – 14:30 6. 13:45 – 14:30. 

 

 



5-8 klasių pamokų laikas 

Penktos, šeštos klasės Septintos, aštuntos klasės 

1. 8:00 – 8:45 1. 8:55 – 9:40 

2. 8:55 – 9:40 2. 9:50 – 10:35 

Pietūs 9:40 – 10:00 3. 10:45 – 11:30 

3. 10:00 – 10:45 4. 11:40 – 12:25 

4. 10:55 – 11:40 Pietūs    12:25 – 13:00 

5. 11:50 – 12:35 5. 13:00 – 13:45 

6. 12:45 – 13:30 6. 13:55 – 14:40 

                          Pietūs 13:30 – 13:50 7. 14:50 – 15:35 

7. 13:50 – 14:35  

 

7. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbant tik 

su tos pačios klasės mokiniais.  

8. Pagal parengtą mokinių judėjimo krypčių žemėlapį progimnazijos patalpose mokinių srautų 

judėjimas nukreiptas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais. 

9. Numatyti keturi  skirtingi įėjimai ir išėjimai:1 kl., 3 kl. – pro pagrindinį įėjimą, 2 kl., 4 kl. – 

pro šoninį įėjimą pradinių klasių korpuse, 6 kl., 8 kl. - pro šoninį įėjimą nuo „Saulėtekio“ parduotuvės 

pusės, 5 kl., 7 kl. -  pro įėjimą nuo Partizanų g., rodyklėmis nurodytas kelias, kuriuo arčiausiai 

pasiekiamos mokymosi, valgymo vietos. Mokinių judėjimo kryptys pažymėtos skirtingų spalvų 

nuorodomis: geltona – pradinių klasių mokiniams, oranžinė – 5-8 klasių mokiniams, žalia – valgykla ir 

sporto salė. 

10. Renginiai uždarose erdvėse organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo, atvirose 

erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas. 

11. Mokiniai pietauja valgykloje pagal parengtą tvarkaraštį: 1 kl. - 10:00 – 10:30 val., 2 kl. - 

10:45 – 11:15 val., 3 kl. - 11:30 – 12:00 val., 4 kl. - 11:30 – 12:00 val., 5 – 6 kl. - 9:40 – 10:00 val. ir 

13:30 – 13:50 val., 7 - 8 kl. - 12:25 – 13:00 val.,  po kiekvieno mokinių srauto valgymo patalpos 

vėdinamos ir išvalomos. 

12. Maitinimas švediško stalo principu neorganizuojamas. 

13. Prie įėjimo į progimnaziją  mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams 

paskelbta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę, nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes, 

draudimą į progimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas, ar kurie turi ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų,  kitų užkrečiamųjų ligų požymių.  



14. Progimnazijos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, 

mokytojų kambaryje ar pan.), pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, klasių 

renginiuose, uždarose erdvėse dalyvaujantys tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 

metrų atstumas, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės. 

15. Pašaliniai asmenys ugdymo proceso metu į progimnaziją neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai 

jie teikia paslaugas būtinas formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimui. 

16. Atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į progimnazijos vidų 

ribojamas nustatant tam skirtas erdves ar vietas – I aukšto fojė. 

17. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, išvėdinamos 

prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.  

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                 

                                  

                                                     

 

 

 


