
UGDYMO ORGANIZAVIMO YPATUMAI TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ GIMNAZIJOJE  

2021-2022 MOKSLO METAIS 

 

 

 

1. Bendri reikalavimai dėl saugumo užtikrinimo:  

• Visi švietimo įstaigos darbuotojai ir mokiniai nuo penktos klasės dėvi kaukes uždarose 

patalpose (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido 

ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės).  

• Kaukių leidžiama nedėvėti  mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja, veiklų, kurių 

negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems 

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei, arba jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl 

vykdomos veiklos pobūdžio, pvz., darbo su klausos negalią turinčiais 

mokiniais.  Tuomet rekomenduojama dėvėti veido skydelį. 

• Užtikrinamas mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės 

stebėjimas, sudaryta galimybė bekontakčiu termometru matuoti(s) kūno temperatūrą. 

• Ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į 

pastato vidų (naujokai ir pirmokai palydimi ir pasitinkami gimnazijos kieme), klasių ir 

individualūs susitikimai organizuojami iš anksto susitarus tam tikrose erdvėse, vietose 

ar virtualiai. 

• Tėvai (globėjai, rūpintojai)  į patalpas gali įeiti  tik išskirtiniais atvejais, iš anksto 

užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką su mokytoju, klasės vadovu ar 

administracijos atstovu,  dėvėdami apsauginę kaukę. 

• Neįgijusiems imuniteto gimnazijos darbuotojams Vyriausybės nustatyta 

tvarka privaloma reguliariai testuotis.  

• Mokinių testavimas yra savanoriškas, rekomenduojamas ir vykdomas Trakų r. 

savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatytu būdu (savikontrolės 

greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais  metodu), tėvams sutikus. Pasiskiepijusiems 

ar persirgusiems mokiniams  testuotis nereikia. 

• Siekiant užtikrinti bendruomenės saugumą, rekomenduojama skiepytis visiems 

švietimo įstaigos darbuotojams, kurie nėra persirgę, taip pat mokiniams nuo 12 metų. 

• Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti  karščiuojantiems ar ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.) turintiems asmenims. Rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 

arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt 



• Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi 

būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti 

jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus 

pasiimti mokinio rekomenduoti jiems registruoti mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant 

elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt 

• Patalpų vėdinimas ir dezinfekavimas. 

• Rankų dezinfekavimo, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, socialinės distancijos 

laikymasis.  

II. Ugdymo organizavimas.   

 

SKAMBUČIAI 2021-2022 M. M. 

1. 8.00-8.45 

2. 8.55 - 9.40 

3. 9.50 - 10.35 

         ILGOJI PERTRAUKA 

4. 10.50 - 11.35 

         ILGOJI PERTRAUKA 

5. 11.55 - 12.40 

ILGOJI PERTRAUKA 

6. 12.55 - 13.40 

7. 13.50 - 14.35 

8. 14.50 – 15.30 

 

• Pagrindinis ugdymo organizavimo principas - srautų izoliavimas, reguliavimas.  

• Klasei priskiriama pastovi ugdymo vieta - klasė, kur vyksta visos pamokos. 

• Skirtingiems mokinių ugdymo koncentrams priskiriami skirtingi įėjimai į gimnazijos 

vidų: per pagrindinį įėjimą į gimnaziją patenka pradinių klasių mokiniai ir darbuotojai, per sporto 

salės įėjimą - kiti mokiniai. 

• Siekiama, kad maksimaliai  būtų išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas 

organizuoti lauke, kai oro sąlygos tai leidžia. 
 

http://www.1808.lt/


TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ GIMNAZIJOS 1-4, 5-8, I-IV KLASIŲ  MOKINIŲ MOKYMOSI 

PATALPŲ IR GIMNAZIJOS ERDVIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS  

 

  Skirta klasė  Poilsio vieta 

pertraukų metu 

Poilsio vieta lauke 

 PRADINĖS KLASĖS 

1. 1a kl. Kabineto Nr. 210  (II – aukštas, 

centrinis holas) 

Gimnazijos kiemas ir žaidimų aikštelė 

2. 2a kl. Kabineto Nr. 204  (II – aukštas, holas 

prie DC ) 

Gimnazijos kiemas ir žaidimų aikštelė 

3. 2b kl. Kabineto Nr. 211  (II – aukštas, 

centrinis holas) 

Gimnazijos kiemas ir žaidimų aikštelė 

4. 3a kl. Kabineto Nr. 208  (II – aukštas, holas 

prie DC, koridoriaus 

dalis ) 

Gimnazijos kiemas ir žaidimų aikštelė 

5. 3b kl. Kabineto Nr. 213  (II – aukštas, 

centrinis holas) 

Gimnazijos kiemas ir žaidimų aikštelė 

6. 4a kl. Kabineto Nr. 212  (II – aukštas, naujos 

mokyklos foje ) 

Gimnazijos kiemas ir žaidimų aikštelė 

5 - 8  KLASĖS 
 

1. 5a kl. Kabineto Nr. 313 Matematikos 

kabinetas (III – 

aukšto koridorius ir 

foje šalia klasės) 

Gimnazijos stadionas ir treniruoklių 

erdvė 

2. 6a kl. Kabineto Nr. 132  (I – aukštas, 

koridorius šalia 

klasės, foje) 

Gimnazijos stadionas ir treniruoklių 

erdvė 

3. 6b kl. Kabineto Nr. 319 Etikos kabinetas (III 

– aukštas, koridorius 

šalia klasės, foje) 

Gimnazijos stadionas ir treniruoklių 

erdvė 

2. 7a kl. Kabineto Nr. 135 Lietuvių kalbos 

kabinetas (I – aukšto 

koridorius šalia 

klasės, foje) 

Gimnazijos stadionas ir treniruoklių 

erdvė 



3. 8a kl. Kabineto Nr. 314 Lietuvių kalbos 

kabinetas (III – 

aukštas koridorius 

šalia klasės, foje) 

Gimnazijos stadionas ir treniruoklių 

erdvė 

I-II GIMN. KLASĖS 

1. Ia kl. Kabineto Nr. 109 Geografijos 

kabinetas (I – 

aukštas, koridorius, 

foje) 

Futbolo ir krepšinio aikštelės 

2. IIa kl. Kabineto Nr. 105 Anglų kalbos 

kabinetas (I – 

aukštas, koridorius, 

foje) 

Futbolo ir krepšinio aikštelės 

III – IV GIMN. KLASĖS 
 

1. IIIa kl. Kabineto Nr. 219 Istorijos kabinetas (II 

– aukštas, 

koridorius) 

Futbolo ir krepšinio aikštelės 

2. IVa kl. Kabineto Nr. 307 Istorijos kabinetas 

(III – aukštas, 

koridorius) 

Futbolo ir krepšinio aikštelės 

                                                         

*Visų klasių mokiniai naudojasi tualetais, esančiais arčiausiai skirtos klasės. 

 

• Būreliuose ir kituose neformalaus švietimo užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose 

erdvėse, vienu metu galės dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų. Skaičius neribojamas, jei visi 

vaikai ir darbuotojai yra pasiskiepiję arba persirgę, arba nuolat testuojasi dėl COVID-19 ligos.  

• Pailgintos dienos grupės veikloje leidžiama dalyvauti tos pačios programos skirtingų 

klasių mokiniams (pvz., 1–4 klasių ir t.t., ne daugiau kaip 30 asmenų).  

 

III. Maitinimo organizavimas.  

• Mokiniams pavalgyti mokyklos valgykloje skiriamos kelios ilgosios pertraukos. Siekiant 

sumažinti mokinių skaičių valgykloje, maksimaliai taikomas klasės/grupės/srauto 

izoliavimo principas, vaikai maitinasi pagal parengtą grafiką:  

 

Eil. 

Nr. 

Pamokos pradžia Pamokos pabaiga Pertraukos trukmė 1-4, 5-8 ir I-IV klasių mokinių 

maitinimo laikas 

1. 8.00 8.45 10 min.  



2. 8.55 9.40 10 min.  

3. 9.50 10.35 15 min. pietauja  pradinio ugdymo 

programos mokiniai, 1-2 kl.- 

pamokos metu. 

10.15 val. – 1a kl.; 

10.20 val. – 2a, 2b kl.; 

10.35 val. – 3a, 3b kl.; 

10.40 val. – 4a kl.. 

4. 10.50 11.35 20 min. pietauja pagrindinio ugd. programos 

mokiniai. 

11.35 val. – 5a kl.; 

11.40 val. – 6a, 6b kl.; 

11.45 val. – 7a kl.; 

11.50 val. – 8a kl. 

5. 11.55 12.40 15 min. pietauja vid. ugdymo programos 

mokiniai. 

12.40 val. – Ia kl.; 

12.45 val. – IIa kl.; 

12.50 val. – IIIa, IVa kl.. 

6. 12.55 13.40 10 min.  

7. 13.50 14.35 10 min.  

8. 14.45 15.30   

IV. Mokinių pavėžėjimas.  

• Visi mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu (pradinio 

ugdymo programos mokiniams išimtys netaikomos), turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, 

kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, 

dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma ir tai patvirtinta gydytojo pažyma. 

• Mokiniai, važiuojantys į mokyklą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, taikomų keleiviams. 

 

                                SAUGOKIME SAVE IR KITUS 

         

 

  


