KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ EKSTREMALIOSIOS
SITUACIJOS METU
2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V1-163
Kaunas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487
„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. rugpjūčio
17 d. sprendimu Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m.
rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų
sąlygų“, 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1841 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo
organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. rugpjūčio 26 d. Gimnazijos tarybos posėdžio protokolo
Nr. V6-411 nutarimu, 2020 m. rugpjūčio 28 d. Gimnazijos mokytojų tarybos posėdžio protokolo
Nr. V6-415 nutarimu,
nusprendžiu:
1. Skirti klasėms kabinetus, kuriuose būtų vykdomas ugdymo procesas, mokiniai galėtų
praleisti pertraukas, pavalgyti (priedas Nr. 1).
2. Koreguoti pamokų pertraukų laiką (priedas Nr. 2).
3. Nustatyti įėjimus į mokyklos pastatą:
3.1. priešmokyklinės grupės – 4 klasių mokiniams - iš „Gamtos klasės“ pusės;
3.2. darbuotojams ir 5-8 klasių mokiniams - paradinės durys iš gatvės pusės;
3.3. I-IV klasių mokiniams – nuo automobilių stovėjimo aikštelės pusės.
4. Nustatyti papildomas judėjimo bendrose erdvėse taisykles:
4.1. bendrosiose erdvėse (koridoriuose, valgykloje, tualetuose, rūbinėse) privaloma dėvėti
apsaugines kaukes;
4.2. mokykliniame autobuse privaloma dėvėti apsaugines kaukes ir pirštines;
4.3. vengiama ilgesnio laiko praleidimo koridoriuose;
4.4. gimnazijos pastatą rakinti nuo 9.00 val. iki 17.00 val. (išskyrus ilgąsias pertraukas);
4.5. gimnazijos teritoriją rakinti nuo 9.00 val. iki 17.00 val. (išskyrus ilgąsias pertraukas);
4.6. pašalinius asmenis į gimnaziją įleisti tik su apsauginėmis priemonėmis ir
administracijos žodiniu leidimu;
4.7. mokinių tėvus į gimnaziją įleisti tik su apsauginėmis priemonėmis ir esant
neišvengiamai būtinybei.
4.8. organizuoti gimnazijos darbuotojų, visuomenės sveikatos specialistės, mokinių –
savanorių budėjimą prie įėjimų į mokyklą;
4.9. centriniais laiptais mokiniai juda nustatyta kryptimi;
4.10. mokiniai naudojasi tik numatytais klasei tualetais.
5. Nustatyti papildomas ugdymo organizavimo nuostatas:
5.1. PUG užsiėmimus organizuoti PUG klasėje, aktų, sporto, choreografijos salėse, stadione,
„Gamtos klasėse“ ir kitose erdvėse;
5.2. 1-4 klasių pamokas organizuoti klasėse, tikybos, anglų kalbos kabinetuose, aktų, sporto,
choreografijos salėse, stadione, „Gamtos klasėse“ ir kitose erdvėse;
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5.3. 5-IV klasių pamokas organizuoti klasėms priskirtuose kabinetuose, mokomuosiuose
kabinetuose, aktų, sporto, choreografijos salėse, stadione, „Gamtos klasėse“ ir kitose erdvėse;
5.4. neformalaus švietimo būrelių užsiėmimus organizuoti būreliams priskirtose erdvėse,
maksimaliai derinant mokinių srautus;
5.5. „Visos dienos mokyklos“ veiklas organizuoti: PUG-1 kl. – I-ojo aukšto pradinių klasių
korpuso erdvėse, NŠ būrelių - gimnazijos lauko erdvėse, 2-4 kl. - III-iojo aukšto pradinių klasių
korpuso erdvėse, NŠ būrelių - gimnazijos lauko erdvėse, 315 kabinete;
5.6. pagal galimybes kuo didesnę užsiėmimų dalį organizuoti gimnazijos lauko erdvėse;
5.7. organizuojant mokinių ugdymą ir judėjimą gimnazijos pastate stengiamasi išvengti
skirtingų klasių kontakto.
6. Nustatyti mokinių maitinimo organizavimo taisykles:
6.1. PUG – 1 klasių mokinių maitinimą valgykloje organizuoti 2-osios pamokos pabaigoje;
6.2. 2-4 klasių mokinių maitinimą valgykloje organizuoti per ilgąją pertrauką po 3 pamokų;
6.3. 5-IV klasių mokinių maitinimą valgykloje organizuoti per ilgąją pertrauką po 4
pamokų;
6.4. 2-IV klasių mokiniams rekomenduojama maisto atsinešti iš namų arba, nusipirkus
valgykloje, valgyti jį klasėse;
6.5. valgykloje privalu laikytis saugaus atstumo reikalavimų.
7. Nustatyti rankų ir paviršių dezinfekavimo taisykles:
7.1. visi į gimnazijos pastatą įeinantys asmenys privalo dezinfekuoti rankas prie įėjimo į
gimnaziją durų;
7.2. prieš pradėdamas darbą pamokoje, kiekvienas kabinete esantis mokinys dezinfekuoja
savo darbo vietą ir rankas;
7.3. už kitų mokymo priemonių (kompiuterių, laboratorinės įrangos ir t.t.) dezinfekciją
atsakingas kabinete dirbantis mokytojas;
7.4. už kūno kultūros persirengimo kambarių, rūbinių, aktų, choreografijos, sporto salių,
koridorių dezinfekavimą atsakingos budinčios valytojos;
7.5. už valgyklos patalpų dezinfekavimą atsakinga maitinimą organizuojanti įmonė - VŠĮ
„Bruneros“;
7.6. už mokyklinio autobuso paviršių dezinfekavimą atsakingas autobuso vairuotojas;
7.7. vėdinti patalpas ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei kabinete dirba skirtingos grupės –
po kiekvienos grupės darbo. Už patalpų vedinimą atsakingas patalpoje dirbantis (dirbęs)
darbuotojas.

Direktorė

Ramunė Baniulienė
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1 priedas
KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA
KABINETAI MOKINIAMS

Klasė
Priešmokyklinė grupė
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
8a
Ia
Ib
IIa
IIb
IIIa
IVa

Kabinetas
106
105
104
311
307
308
314
310
309
220
224
121
216
211
325
324
315
221
230
222
331

_________________________________
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2 priedas

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA
PAMOKŲ LAIKAS

1

8.30.

9.15

2

9.20

10.05

3

10.10 10.55

4

11.25 12.10

5

12.40 13.25

6

13.30 14.15

7

14.20 15.05
___________________________________

