Progimnazijos valstybės lygio ekstremalios situacijos
režimo ir / ar karantino laikotarpio valdymo plano
1 priedas
ATMINTINĖ MOKYTOJAMS
Ugdymo procesas progimnazijoje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje maksimaliai laikomasi
numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
Progimnazijoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos
bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
Į progimnazijos teritoriją patenka tik mokiniai, progimnazijos mokinius tėveliai palydi iki
mokyklos vartų.
Į progimnaziją draudžiama atvykti pasireiškus karščiavimui (37,3 °C ir daugiau) ar turint
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys).
Kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyks pamokos. Mokytojas atvyksta
į klasei priskirtą patalpą, o ne mokiniai vyksta pas mokytoją. Mokiniams ugdymo veiklos visą dieną
organizuojamos toje pačioje patalpoje.
Mokinių spintelės išdėstytos tame pačiame aukšte, kur ir vyksta pamokos tos klasės
mokiniams.
Pasirengti kiekvienos klasės mokinių judėjimo krypčių žemėlapiai progimnazijos patalpose.
Mokinių srautų judėjimas, kiek tai įmanoma, yra nukreiptas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais
srautais. Kiekvienos klasės mokinių judėjimo kryptys numatytos judėjimo žemėlapyje.
Numatyti trys skirtingi įėjimai bei išėjimai:
pradinių klasių šoninis įėjimas į PUG, 1–4 klasių korpusą ir kelias, kuriuo arčiausiai
pasiekiama mokymosi vieta;
centrinis įėjimas ir kelias, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta;
pagrindinių klasių šoninis įėjimas į 5–8 klasių korpusą ir kelias, kuriuo arčiausiai
pasiekiama mokymosi vieta;
Į progimnaziją ateina ir išeina mokiniai:
šoninis įėjimas į PUG, 1–4 klasių korpusą – 3 PUG klasės, 1b, 1c, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3d, 4a,
4c, 4d;
centrinis įėjimas – 1a, 1d, 2a, 2e, 3c, 3e, 4b, 4e, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6c, 7c;
šoninis įėjimas į 5–8 klasių korpusą – 6d, 7d, 6b, 8b, 7b, 8a, 7a, 8c.
Pamokų laikas:
1–4 klasių pamokų laikas
1. 8.00–8.45
2. 8.55–9.40
3. 9.50–10.35
(Pertrauka 20 min.)
4. 10.55–11.40
(Pertrauka 20 min.)
5. 12.00–12.45
6. 12.55–13.40
7. 14.10–14.55
5–8 klasių pamokų laikas
1. 8.20–9.05
2. 9.15–10.00
3. 10.10–10.55
(Pertrauka 20 min.)
4. 11.15–12.00
5. 12.10–12.55
(Pertrauka 20 min.)
6. 13.15–14.00
7. 14.10–14.55

PUG, 1–4 klasių mokiniai mokosi savo klasėse.
5–8 klasių mokiniams paskirtos patalpos klasei:
I aukštas, mokosi 5 klasės.
5b klasė – 111 kab., 5c klasė – 109 kab., 5d klasė – 110 kab., 5e – 108 kab.
II aukštas, mokosi 5, 6, 7 klasės.
5a klasė – 205 kab., 6a klasė – 212 kab., 6b klasė – 210 kab., 6c – 213 kab., 6d – 207 kab.,
7c klasė – 211 kab., 7d klasė – 208 kab.
III aukštas, mokosi 7, 8 klasės.
7a klasė – 308 kab., 7b klasė – 305 kab., 8a klasė – 304 kab., 8b – 309 kab., 8c – 306 kab.
Numatytas mokinių srautų reguliavimas mokiniams išeinant iš mokyklos (I aukštas išeina iš
klasės prieš skambutį likus 5 min, II aukštas išeina iš klasės su skambučiu min, III aukštas išeina iš
klasės 5 min. po skambučio). Mokiniams išeinant iš mokyklos, juos palydi klasėje dirbantis
mokytojas.
Mokymo priemone, inventoriumi gali naudotis tik vienas mokinys. Jei mokymo priemone ar
inventoriumi naudoja daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno
panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.
Uždarose erdvėse renginiai vyksta laikantis klasių izoliavimo principo.
Nuolat stebima mokinių sveikatos būklė:
• sudarytos sąlygos mokiniams matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu termometru atvykus į
progimnaziją;
• mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. sloga kosulys pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai rūpintojai) ir
konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. l808 dėl tolimesnių veiksmų;
• jeigu progimnazija iš mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gauna informaciją apie mokiniui
(jo artimiesiems) nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuoja
Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugo ministerijos (toliau – NVSC),
bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant l4 dienų izoliaciją.
Būreliai organizuojami laikantis grupių izoliacijos principo. Mokiniai nuolat dalyvauja to
paties būrelio veiklose.
Draudžiama būrelių veiklose dalyvauti mokiniam kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys).
PUG, 1–4 klasių mokinių maitinimo organizavimas:
PUG vaikams maistas teikiamas į klases:
pusryčiai – 8.35 val. pietūs – 10.45 iki 11.00. val., pavakariai –15.30 val.
I srautas – 1 aukštas, 10.25 val. iki 10.40 val., 1b, 2d, 3a kl.
II srautas – 2 aukštas, 11.00 iki 11.15 val., 4b, 3d, 2c, 3b, 1a,1d kl.
III srautas – 3 aukštas, 11.30 iki 11.45 val. 1c, 2b, 4a, 4c, 4d kl.
IV srautas –3 aukštas,12.00 iki 12.15 val., 2a, 3c, 4e, 3e, 2e kl.
5–8 klasių mokinių maitinimo organizavimas:
V srautas – 1 aukštas, 12.30 iki 12.40 val., 5e, 5c, 5d, 5b kl.
VI srautas – 2 aukštas, 12.55 iki 13.05 val., 7d, 6d, 6b, 7c, 6a, 6c, 5a kl.
VII srautas– 3 aukštas, 13.20 iki 13.30 val.,8b, 7b, 8a, 7a, 8c kl.
Maitinimo tvarka gali būti koreguojama.
Mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba
valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.
Išėjus iš klasės, pamokoje mokinius konsultuojant mokytojas dėvi apsaugos priemones –
kaukes.
Mokiniai, važiuojantys maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų reikalavimų, taikomų
keleiviams.
_________________

