
 

 
PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS 2021-2022 MOKSLO METŲ 

UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID-19 LIGOS VALDYMUI PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gruodžio 6 d. Nr. V-147 

Pakruojis 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 

V-1931 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-

1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“: 

1. T v i r t i n u  Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 2021-2022 mokslo metų mokymą(si), 

vadovaujantis COVID-19 valdymo rekomendacijomis. 

2.  N u r o d a u: 

2.1. Organizuojant ugdymo procesą vadovautis mokinių srauto judėjimo gimnazijos 

patalpose patvirtintu planu (Priedas Nr.1): 

2.1.1. I, II gimnazinių klasių mokinius ugdyti priskirtose klasėse ir specialiuosiuose 

kabinetuose; 

2.1.2. visi asmenys (mokiniai, darbuotojai) gimnazijos uždarose patalpose privalo 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims 

sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). 

2.1.3 mokytojų, švietimo pagalbos specialistų konsultacijas teikti dirbant tik su tos 

pačios klasės mokiniais (atskiromis I , II gimnazijos klasėmis) arba srauto mokiniais (III 

gimnazinių klasių srauto mokiniais, IV gimnazinių klasių srauto mokiniais); 

2.1.4. gimnazijos neformaliojo švietimo veiklą vykdyti, kai vienos grupės veiklose 

dalyvauja ne daugiau kaip 30 asmenų. 

2.2. Gimnazijos bibliotekoje mokinių lankymąsi ir maitinimą organizuoti pagal 

patvirtintą grafiką (Priedai Nr.2,3). 

2.3. Pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami. Tėvų (globėjų, rūpintojų) apsilankymą 

gimnazijoje derinti su mokinio klasės kuratore/auklėtoja ir administracija. 

2.4. Mokiniams ar darbuotojams draudžiama atvykti į darbą ar dalyvauti kontaktinėse 

pamokose, jei turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiuoja (37,3 

°C ir daugiau), kosėja, yra pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

2.5. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija (izoliacijos 

laikotarpiu). 

2.6. Laikytis kitų nustatytų Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų saugumo 

reikalavimų (srautų valdymas, atstumai, patalpų, priemonių, paviršių valymas, dezinfekavimas 

ir kt.). 

2.7. Testavimas ir skiepijamasis yra rekomenduojami.  

3. Nusta tau , kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 6 d. 

 

 

Direktorė              Asta Valuntienė 
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Priedas Nr.1 

 

MOKINIŲ JUDĖJIMAS GIMNAZIJOS PATALPOSE 

 

Klasė Įėjimas Išėjimas WC Pastovus kabinetas Rūbinė 

I klasės 

Įėjimas per 

pagrindines 

gimnazijos 

duris 

Išėjimas prie sporto 

salės 

I, II 

aukštas 

I a 4 kab. 

I b 5 kab. 

I c 16 kab.(II 

aukštas) 

Rūbinės 

kairė 

pusė 

II klasės 

Įėjimas per 

pagrindines 

gimnazijos 

duris 

Išėjimas nuo 

kapinių pusės 

I, II 

aukštas 

II a 10 kab. 

II b 9 kab. 

II c 18 kab. (II 

aukštas) 

Rūbinės 

kairė 

pusė 

III 

klasės 
Įėjimas per 

pagrindines 

gimnazijos 

duris 

 

 

Išėjimas prie sporto 

salės arba nuo 

kapinių pusės, 

priklauso nuo to, 

kokioje gimnazijos 

dalyje vyko 

pamoka 

III, IV 

aukštas 

III- IV klasių 

mokiniai į kabinetus 

eina pas dėstančius 

dalyko mokytojus. 

Rūbinės 

dešinė 

pusė IV 

klasės 

 

 

 

Priedas Nr. 2 

 

LANKYMOSI BIBLIOTEKOJE IR KNYGŲ IŠDAVIMO TVARKA 

 

Siekiant valdyti COVID-19 ligos plitimo riziką, bibliotekos veikla organizuojama, kad 

būtų kuo mažiau kontaktų iš skirtingų klasių. 

Pasiimti ir grąžinti knygas rekomenduojame: 

po 3 pamokų III-IV klasių mokiniams, 

po 4 pamokų I klasių mokiniams, 

po 5 pamokų II klasių mokiniams.  

Per laisvas pamokas mokiniai gali būti skaitykloje, laikantis bendrųjų higienos ir saugos  

reikalavimų.  
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Priedas Nr. 3 

 

MOKINIŲ MAITINIMO LAIKAS 

 

 

 

                I-II ir IV-V pamokų laikas                                                            III pamokų laikas 

 

                

 

 

po 3 pamokų valgo I-kai 

            po 4 pamokų valgo II-kai                                                  po 3 pamokų valgo I c, II a, II b, II c  

            po 5 pamokų valgo III-IV-kai                                           per klasių valandėles valgo I a, I b 

            III-IV-kai gali valgyti per laisvas pamokas                       po klasių valandėlių valgo III-IV-kai 

                                                                                                       III-IV-kai gali valgyti per laisvas pamokas 

Eil. Nr. Pradžia Pabaiga Pertrauka 

1. 08.00 08.45 10 min. 

2. 08.55 09.40 10 min. 

3. 09.50 10.35 20 min. 

4. 10.55 11.40 20 min. 

5. 12.00 12.45 20 min. 

6. 13.05 13.50 5 min. 

7. 13.55 14.40 5 min. 

8. 14.45 15.30  

Eil. Nr. Pradžia Pabaiga Pertrauka 

1. 08.00 08.45 5 min. 

2. 08.50 09.35 5 min. 

3. 09.40 10.25 20 min. 

4. 10.45 11.30  

Valandėlė 11.30 12.00 20 min. 

5. 12.20 13.05 5 min. 

6. 13.10 13.55 5 min. 

7. 14.00 14.45 5 min. 

8. 14.50 15.35  


