
 
 

PATVIRTINA 

Švenčionių rajono Pabradės 

„Ryto“ gimnazijos direktoriaus 

2020 m. rugpjūčio 28 d. 

įsakymu Nr.V-151 

 

ŠVENČIONIŲ R. PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS I-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ 

MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. ATMINTINĖ 

 

1. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos I-IV gimnazijos klasių mokinių ugdymo 

organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. atmintinė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos rekomendacijomis dėl ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumų 2020-2021 mokslo 

metais. 

2. Pamokos prasideda 8.00 val. 

3. Pamokų ir pertraukų laikas: 

 

Pamoka 
Pamokos pradžios 

laikas 

Pamokos pabaigos 

laikas 
Pertraukos trukmė 

1 8.00 8.45 10 

2 8.55 9.40 15 

3 9.55 10.40 25 

4 11.05 11.50 20 

5 12:10 12.55 30 

6 13.25 14.10 10 

7 14.20 15.05 5 

8 15.10 15.55  

 

4. Į gimnaziją I-IV gimnazijos klasių mokiniai įeina ir išeina per vidinį gimnazijos įėjimą 

iš kiemo pusės priešais biblioteką, dėvėdami nosį ir burną dengiančias apsaugines veido priemones. 

5. Iag, Ibg klasių mokiniai eina į paskirtas mokymo patalpas, kuriose mokymas vyks visą 

dieną II aukšte. 

6. Kabinetai, kuriuose vyks pamokos Iag, Ibg klasių mokiniams: 

 

Aukštas Klasė Klasės vadovas Kabinetas 

Pagrindinio 

korpuso 

II aukštas  

Iag Olga Grigorjeva 206 

Ibg Paulius Kamarauskas 207 

 

7. I-IV gimnazijos  klasių mokiniai, įėję į gimnaziją, kyla į II, III aukštus D laiptine ir 

eina į paskirtą klasę, kurioje mokymas vyksta visą dieną. 

8. Kabinetai, kuriuose vyksta pamokos IIag, IIbg, IIIg, IVg klasių mokiniams: 

 

Aukštas Klasė Klasės vadovas Kabinetas 

Pagrindinio 

korpuso 

III aukštas  

 

IIbg Zita Čičiurkienė 303 

IIIg Daiva Morozienė 304 

IVg Edita Rudinskienė 305 

IIag Zita Daškevičienė 308 

9. Mokiniai viršutinius drabužius kabina ant pakabų įrengtų prie klasių. 
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10. Dalykų pamokos (išskyrus chemijos, fizikos, informacinių technologijų, technologijų, 

fizinio ugdymo) vyksta toje pačioje klasėje. 

11. Į informacinių technologijų pamokas, IIbg, IIIg, IVg  klasių mokiniai eina ir grįžta C 

laiptine, IIag – D laiptine. 

12. Į technologijų pamokas (mokytojas R.Gadliauskas), fizinio ugdymo pamokas I-IV 

gimnazijos klasių mokiniai eina pro mokytojų kambario fojė ir leidžiasi C laiptine iki technologijų  

kabineto ar persirengimo rūbinių. 

13. Į technologijų pamokas (mokytoja J.Žeromskaja) IIag IIbg, IIIg, IVg klasių mokiniai  

eina D laiptine iki 211  kabineto, Iag, Ibg klasių mokiniai eina D laiptine iki 310 kabineto. 

14. Į chemijos, fizikos pamokas Iag, Ibg klasių mokiniai kyla D laiptine į 315, 317  

kabinetus. 

15. Mokiniai nesidalina turimomis asmeninėmis mokymosi priemonėmis. 

16. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu tos 

pačios klasės mokiniams, ar paralelių klasių mokiniams specialistų kabinetuose. 

17. Į konsultaciją mokiniai vyksta nuskambėjus skambučiui į pamoką ir grįžta į klasę iki 

skambant skambučiui iš pamokos. 

18. I-IV gimnazijos klasių mokiniai pietauja po 5 pamokų nuo 12.55 iki 13.25 val. 

19. I-IV gimnazijos klasių mokiniai į valgyklą leidžiasi D laiptine ir į valgyklą įeina ir 

išeina pro įėjimą F laiptinėje. 

20. Iag, Ibg klasių mokiniai eina į sanitarinį mazgą, esantį II aukšte, dėvėdami veido 

kaukes. 

21. II-IV gimnazijos klasių mokiniai naudojasi III aukšto sanitariniu mazgu. 

22. Mokiniai, gimnazijos darbuotojai, pedagogai bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje), pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų 

atstumas nuo mokinių, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). 

23. Tėvai, globėjai, rūpintojai gali susitikti su mokytojais tik iš anksto sutartu laiku. 

24. Tėvai, globėjai, rūpintojai tuo metu, kai jų vaikas yra ugdomas gimnazijoje, turėtų 

būti pasiekiami telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. 

25. Tėvai, globėjai, rūpintojai, bendrose gimnazijos uždarose erdvėse (klasėse laiptinėse, 

koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, rūbinėse ar pan.), kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, 

privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones). 

26. Mokiniai, mokytojai, tėvai, švietimo pagalbos specialistai negali atvykti į gimnaziją, 

jeigu jiems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kiti ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, 

kitų užkrečiamų ligų požymiai(sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

27. I-IV gimnazijos klasių mokiniai į biblioteką, skaityklą eina D laiptine, pagal nustatytą 

bibliotekos, skaityklos darbo grafiką. 

28. Mokykliniu ar maršrutiniu autobusu pavežami mokiniai autobuso laukia klasėje, 

kurioje mokosi. 

___________________ 


