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UGDYMO PROCESO METU IŠEITI UŽ GIMNAZIJOS TERITORIJOS RIBŲ GRIEŽTAI 

DRAUDŽIAMA 

Siekdamas atskirti mokinių srautus nustatau: 

1. Įėjimas \ išėjimas į gimnazijos pastatą: 

               I kl. – įėjimas\ išėjimas į laiptinę dešinėje centrinio įėjimo pusėje; 

              II kl. - įėjimas\ išėjimas į laiptinę kairėje  centrinio įėjimo pusėje ; 

              III kl. – pagrindinis įėjimas\ išėjimas; 

              IV kl. – įėjimas  \ išėjimas iš kiemo pusės. 

2. Klasių srautų mokymosi vieta: 

IA kl. – 320 kab. 

IB kl. – 319 kab. 

IC kl. – 318 kab. 

ID kl. – 317 kab. 

 

IIA kl. – 304 kab. 

IIB kl. – 305 kab. 

IIC kl. – 306 kab. 

IID kl. – 307 kab. 

 

IIIA kl. – 203 kab. 

IIIB kl. – 205 kab. 

IIIC kl. – 206 kab. 

IIID kl. –209 kab. 

 

IVA kl. – 217 kab. 

IVB kl. – 216 kab. 

IVC kl. – 215 kab. 

Mokytojai atvyksta į klases pagal tvarkaraštį. Laboratoriniams darbams mokytojas dalykininkas palydi klasę 

į darbo vietą. 

3. Srautų judėjimo schema: 

- I klasės naudojasi dešine laiptine eidami į sporto salę, valgyklą ir specializuotus kabinetus pagal 

nurodytas judėjimo kryptis; 

- II klasės naudojasi dešine laiptine eidami  į sporto salę, valgyklą ir specializuotus kabinetus pagal 

nurodytas judėjimo kryptis; 

- III ir IV klasės naudojasi pagrindine laiptine pagal nurodytas judėjimo kryptis. 

4. Fizinio ugdymo pamokos vyksta  lauke, užsiėmimų turinys pritaikomas prie  oro sąlygų. 

Persirengimo vieta  - sporto salė ir rūbinė. 

5. Rūbine naudojasi III klasių srautai, o I, II ir IV klasių srautai naudojasi spintelėmis. Spinteles skiria 

klasių auklėtojai. 

6. Bendrose erdvėse mokiniai privalo dėvėti apsaugines veido kaukes, klasėse kaukės neprivalomos. 



7. Atvykus į gimnaziją privalu dezinfekuoti rankas. 

8. Būtina laikytis 1m. fizinio atstumo bendrose erdvėse. 

9. Valgykla skirta  tik maitinimuisi. Įėjimas į valgyklą: 

- Pirmos ilgosios pertraukos metu (po 3 pamokos): 

 I kl. nuo 10.35 iki 10.50 

II kl. nuo 10.50 iki 11.05 

- Antros ilgosios pertraukos metu (Po 4 pamokos): 

III kl. nuo 11.50 iki 12.05 

IV kl. nuo 12.05 iki 12.20 

Valgykloje  laikomės saugaus atstumo (pagal žymes ant grindų). Eilė į bufetą ir prie karšto maisto  yra  

bendra. Dvigubų pamokų (3,4,5,6 pamoka pagal tvarkaraštį) metu  rekomenduojame susitarus su mokiniais  

pietų pertrauką daryti ne bendros pertraukos metu. Lankantis  valgykloje kitu (ne ilgųjų pertraukų) metu 

būtina griežtai laikytis  eilės ir vieno metro atstumo. 

10. Į gimnaziją neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 0C ir daugiau) ar kurie turi 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.) 

11. Trečiadieniais ilgosios pertraukos metu vyksta 20 min. klasės valandėlės: 

I-II kl. antros ilgosios pertraukos metu; 

III-IV kl. pirmos ilgosios pertraukos metu. 

Skambučių klasių valandėlėms nebus. 

12. Susirgęs mokinys nedelsdamas  privalo informuoti  klasės auklėtoją. 

13. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ir kartu su jais gyvenantiems 

asmenims izoliacijos laikotarpiu. 

14. Esant geram orui pertraukų metu rekomenduojama būti lauke NEIŠEINANT IŠ GIMNAZIJOS 

TERITORIJOS: 

I kl. – kiemas prie ąžuolo; 

II kl. – teritorija po bibliotekos langais ir prie išėjimo; 

III kl. – vidinis kiemas prie eglės ; 

IV kl. – kiemas prie stadiono, stadionas. 

15. I, IV klasės naudojasi tualetais esančiais tik jų priskirtoje teritorijoje. II klasių berniukai naudojasi 

tualetu esančiu pusrūsyje prie mažos sporto salės. III klasių mergaitės naudojasi I aukšto tualetu 

esančiu prie 106 kab. 

16. I, II, IV klasės nesinaudoja biblioteka tiesiogiai. Knygas užsako per klasės auklėtoją arba 

biblioteka@jonopauliasgimnazija.vilnius.lm.lt . III klasės naudojasi bibliotekos paslaugomis įprastai.  

17. Rekomenduojame skirti klasių budinčius atsakingus už klasės vėdinimą ir tvarkos palaikymą. 
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