
Ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumai Vilniaus Žygimanto Augusto 

pagrindinėje mokykloje 2020–2021 mokslo metais 

 

Ugdymo procesas mokykloje bus organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje, 

mieste, rajone ar mokykloje ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. 

Planuojama, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ugdymas Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinėje 

mokykloje vyks įprastu būdu – mokyklos patalpose, tačiau maksimaliai laikantis numatytų didesnių 

saugos reikalavimų, t.y. bus siekiama riboti mokyklos bendruomenės narių kontaktus, laikomasi 

saugaus socialinio atstumo, taikomos kt. priemonės.  

Mokyklai nėra prievolės matuoti kiekvieno atvykstančiojo į mokyklą temperatūros, todėl ypatingai 

prašome mokinių tėvų atsakingai laikytis nuostatos neleisti savo vaikų į mokyklą, jei jiems pasireiškė 

karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar jiems privaloma izoliacija 

izoliacijos laikotarpiu.  

Mokiniams per pamokas nebus privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių, bet 

jas reikės dėvėti tarp pamokų, t.y. pertraukų metu, kai mokyklos patalpose nebus galimybės atskirti 

moksleivių srautų jiems judant iki mokymosi, poilsio ar valgymo vietos. 

Mokytojai gali dirbti be apsaugos priemonių, jeigu išlaiko dviejų metrų atstumą iki vaikų, tačiau jeigu 

tokios galimybės nėra ar jie nori prieiti arčiau, turės dėvėti apsaugos priemones. 

Mokymosi vieta: 

 šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei bus paskirta konkreti nuolatinio mokymosi 

patalpa, t. y. klasė, kurioje vyks beveik visos pamokos; 

 specializuotuose dalykų kabinetuose vyks technologijų, dailės, užsienio kalbų, dorinio 

ugdymo pamokos; sporto salėse, stadione - fizinio ugdymo pamokos; 

 rugsėjo 2-4 dienomis 5-8 klasių mokiniai visus asmeninius daiktus laikys priskirtose klasėse. 

Daiktų saugojimo spintelėmis bus galima naudotis tik nuo rugsėjo 7 dienos. Spintelių raktelius 

mokiniai gaus rugsėjo antrą savaitę per klasės valandėlę iš savo klasės vadovo.. 

 Klasių paskirstymas: 

 

Klasė Kabinetas Mokytojas Klasė Kabinetas Mokytojas 

1a 206 A.Semėnienė 6a 311 M.Ambroževič 

1b 101 I.Chliupovienė 6b 404 D.Vrublevskij 

1c 215 J.Jakonė 6c 313 R.Kazlauskienė 

2a 202 I.Paketūrienė 6d 310 D.Matulevičienė 

2b 201 A.Akuševičienė 6e 401 E.Kosulienė 

2c 216 S.Lukoševičienė 7a 324 L.Davlevičienė 

3a 106 R.Elzbergienė 7b 306 l.Karklienė 

3b 107 I.Butkutė 7c 302 D.Misiūnienė 

4a 236 L.Nedzveckienė 7d 402 L.Pumputienė 

4b 102 D.Krūminienė 7e 213 R.Petkevičienė 

4c 207 L.Ignatavičiūtė 8a 307 A.Gudaitienė 



Klasė Kabinetas Mokytojas Klasė Kabinetas Mokytojas 

5a 322 R.Sargūnaitė 8b 314 J.Didžgalvienė 

5b 321 M.Zemlevičiūtė 8c 403 J.Brikienė 

5c 319 E.Pumputienė 8d 229 D.Šverebienė 

5d 315 V.Motiejūnaitė Nr.1 217 L.Masiulienė 

5e 323 E.Gaučytė Nr.2 218 J.Kaušinskienė 
 

 

Mokinių srautų judėjimas mokykloje: 

 mokinių judėjimo kryptys, pvz., link išėjimo, valgyklos, bus pažymėtos nuorodomis. 

 

Ugdymo proceso organizavimo ypatumai: 

 dalykų ugdymo programoms įgyvendinti skiriama tiek pamokų, kiek numatyta 2020 – 2021 

m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo planuose; 

 kai kurių mokomųjų dalykų bus organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės; 

 jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos, bus 

organizuojamos įvairių dalykų pamokos lauke;  

 numatytas skirtingas pamokų pradžios laikas skirtingų klasių mokiniams: 

 

PAMOKŲ LAIKAS 

1 KLASĖMS 

I. 8.00 – 8.45 

II. 8.55 – 9.40 

Pietų pertrauka (20 min.) 

III. 10.00 –  10.45 

IV. 10.55 – 11.40 

V. 11.50 – 12.35 

2 KLASĖMS 

I. 8.00 – 8.45 

II. 8.55 – 9.40 

III. 9.50 – 10.35 

Pietų pertrauka (20 min.) 

IV. 10.55 – 11.40 

V. 11.50 – 12.35 

3-4, SPEC. ir LAV. KLASĖMS 

I. 8.30 – 9.15 

II. 9.25 – 10.10 

III. 10.20 – 11.05 

Pietų pertrauka (20 min.) 



IV. 11.25 – 12.10 

V. 12.20 – 13.05 

VI. 13.15 – 14.00 

5-8  KLASĖMS  

I. 9.00 – 9.45 

II. 9.55 – 10.40 

III. 10.50 – 11.35 

5-6 klasių pietų pertrauka (20 min.) 

IV. 11.55 – 12.40 

7-8 klasių pietų pertrauka (20 min.) 

V. 13.00 – 13.45 

VI. 13.55 – 14.40 

VII. 14.45 – 15.30 
 

 mokiniams bus teikiama reikalinga švietimo ir mokymosi pagalba kasdieniu ir nuotoliniu 

būdu. 

 

Mokinių maitinimas: 

 maitinimas bus organizuojamas mokyklos valgykloje – skirtas atskiras laikas ir atskiros 

erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti; 

 1-4 ir spec. ir lav. klasių mokiniai valgys tik valgykloje (taip pat ir maistas, atsinešamas iš 

namų); 

 5-8 klasių mokinių maistas, atsinešamas iš namų, bus valgomas klasėje, laikantis higienos 

taisyklių, arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams; 

 mokyklos valgykloje ir klasėse bus užtikrinamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų 

higienai. 
 


