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UGDYMO PROCESO RUGSĖJO MĖN. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 

Siekiant užtikrinti progimnazijos bendruomenės saugumą, tėvai į mokyklą ateina tik iš anksto 

suderinę savo atvykimą su mokytoju arba administracija. Mokyklos darbuotojai apie lankytojus 

informuoja mokyklos budėtoją-sargą.  

Tėvai prisiima atsakomybę dėl vaikų sveikatos, todėl neveda į mokyklą vaikų, kuriems 

pasireiškia aukštesnės kūno temperatūros, kosulio, slogos požymiai. Vaikai su šiais požymiais bus 

izoliuojami ir nukreipiami gydymui teisės aktų nustatyta tvarka.  

Pertraukų metu bei pereinant į specializuotą dalyko kabinetą mokiniai turi dėvėti burną ir nosį 

dengiančią apsaugos priemonę. 

5-8 klasių maitinimas organizuojamas pagal atskirą grafiką, tam skiriamos dvi pertraukos po 

30 min. (I pertrauka - nuo 10.35 val., II pertrauka - nuo 11.50 val.). 

Pradinių klasių mokiniai maitinasi pagal atskirą kiekvienai klasei grafiką jiems priskirtoje 

vietoje valgykloje. 

Mokiniai atsinešę savo maistą valgo su visa klase valgykloje. 

 

PIRMĄJĄ MOKSLO METŲ DIENĄ (RUGSĖJO 1 D.) ATSKIROS KLASĖS 

ATSKIRUOSE SKYRIUOSE ATEINA PAGAL NUSTATYTĄ  GRAFIKĄ: 

 

Centro skyrius (Lukiškių skg. 5): 

 

8.00 val. – 2-4 klasės mokiniai; 

9.00 val. – 6-8 klasės mokiniai; 

10.00 val. – 1 klasės mokiniai; 

11.00 val.  – 5 klasės mokiniai. 

 

2, 3, 4, 6, 7, 8 klasių mokiniai į mokyklą įeiną per centrinį įėjimą ir eina į jiems skirtis 

kabinetus pagal žemiau nurodytą klasių paskirstymą. 

1 ir 5 klasių mokiniai renkasi lauke jiems nurodytose vietose ir kartu su auklėtojais eina į jiems 

priskirtą kabinėtą.  

Centro skyriaus 1-8 klasėms priskirti kabinetai 

1g 203 5a 406 6d 404 

1k 204 5b 312 7a 304 

2g 207 5c 302 7b 306 

2k 205 5d 410 7c 108 

3k 202 5e 305 7d 405 

3l 201 5f 403 8a 309 

4g 211 5g 113 8b 315 

4k 206 6a 402 8c 303 

4l 210 6b 407 8d 114 

— — 6c 401 — — 

 

 

 



Blindžių skyrius (Blindžių g. 3): 

 

8.00 val. – 1 klasės mokiniai; 

9.00 val. – 2-4 klasės mokiniai. 

 

1 klasių mokiniai renkasi prie centrinio įėjimo ir kartu su auklėtojais įeina į mokyklą.  

2-4 klasių mokiniai eina į savo klasę per žemiau nurodytus įėjimus: 
 

1 įėjimas   4d klasė 

2 įėjimas   3e, 3 f  klasės 

3 įėjimas   3g, 4e  klasės 

4 įėjimas   4f klasė 

5 įėjimas   2d klasė 

7 įėjimas   2e klasė 

9 įėjimas   2f klasė 

 

 

Miglos skyrius (Miglos  g. 1A): 

 

9.00 val. – 1 klasės mokiniai; 

10.00 val. 2-4 klasės mokiniai.  

 

1 klasių mokiniai renkasi prie centrinio įėjimo ir kartu su auklėtojais įeina į mokyklą.  

2-4 klasių mokiniai eina į savo klasę per žemiau nurodytus įėjimus: 
 

 

4 įėjimas   2a, 4a klasės 

6 įėjimas 3a, 3b, 3d klasės 

7 įėjimas 2b, 3c klasės 

Savo klasių 

atskiri įėjimai 

4b, 4c klasės 

 

 

RUGSĖJO 2-31 DIENOMIS UGDYMAS ORGANIZUOJAMAS ŽEMIAU NUSYATYTA 

TVARKA: 

 

Centro skyrius (Lukiškių skg. 5): 

 

5-8 klasių mokiniai rugsėjo 2, 3, 4 dienomis dirba pagal atskirus grafikus su savo klasių 

vadovais. Nuo rugsėjo 7 d. ugdymas mokykloje bus vykdomas mišriuoju būdu. Kas antrą savaitę 

daliai klasių taikant nuotolinį ugdymą (II rugsėjo savaitę – 6-7 klasėms nuotolinis ugdymas, III 

savaitę – 5-8 klasėms nuotolinis ugdymas ir t.t.). 

 

Pradinių klasių mokiniai mokosi nuo 8.00 val. ir į savo klases eina per šoninius mokyklos 

įėjimus: 

1g, 1k, 2k, 2g, 3k, 3l, 4k klasių mokiniai įeina per įėjimą Nr. 3 (iš kiemo pusės); 

4g, 4l klasių mokiniai įeina per įėjimą Nr.4 (iš kiemo pusės įėjimas prie sporto salės). 

 

Blindžių skyrius (Blindžių g. 3) 

 

Pradinių klasių mokiniai mokosi nuo 8.00 val. ir į savo klases eina per atskirus mokyklos 

įėjimus: 

 



1 įėjimas   4d klasė 

2 įėjimas   3e, 3 f  klasės 

3 įėjimas   3g, 4e  klasės 

4 įėjimas   4f klasė 

5 įėjimas   2d klasė 

7 įėjimas   1f, 2e klasės 

8 įėjimas 1d, 1e klasės 

9 įėjimas   2f klasė 

 

Miglos skyrius (Miglos g. 1 A): 

  

Pradinių klasių mokiniai mokosi nuo 8.00 val. ir į savo klases eina per atskirus mokyklos 

įėjimus: 

 

Centrinis įėjimas 1b, 2c klasės 

4 įėjimas   1a, 2a, 4a klasės 

6 įėjimas 3a, 3b, 3d klasės 

7 įėjimas 1c, 2b, 3c klasės 

Savo klasių 

atskiri įėjimai 

4b, 4c klasės 

 

 

Esant tėvų prašymams pradinių klasių mokiniams bus organizuojama visos dienos mokykla  

pirmadieniais - ketvirtadieniais iki 18.00 val., penktadieniais - iki 17.00 val.   

 

 

______________________ 

 

 

 


