PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-132
„DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020-09-01
PANEVĖŽIO 5-OJOJE GIMNAZIJOJE“ PAKEITIMO
2020 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-154
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio
15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. V-1159,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo 2020 m. liepos 2 d. Nr. V-1006
„Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo 2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-1128 „Dėl
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi pagal
formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais 2020 m.
rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 2020
m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-1885 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838
„Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
k e i č i u gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. V-132 „ Dėl ugdymo
proceso organizavimo nuo 2020-09-01 Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje“ ir jį išdėstau taip:
1. N u s t a t a u šias ugdymo proceso organizavimo priemones nuo 2020 m. rugsėjo 8 d.
Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje (toliau - gimnazijoje):
1.1. ugdymo procesas organizuojamas gimnazijos patalpose įprastu būdu, kai mokiniai klasėmis
eina į dalykų kabinetus;

1.2. prie keturių įėjimų į gimnaziją (gimnazijos paradinis įėjimas (iš Danutės gatvės),
gimnazijos vidinio kiemo durys (iš Varnaičių gatvės), įėjimas prie rūbinės (iš Danutės gatvės) ir
įėjimas į gimnazijos kieme esantį pastatą) pateikiama informacija apie privalomą kaukių dėvėjimą
gimnazijos patalpose ir asmens higienos laikymosi būtinybę;
1.3. mokiniai, darbuotojai ir lankytojai, nedėvintys apsauginių veido kaukių, į gimnaziją
neįleidžiami;
1.4. mokiniai, darbuotojai, lankytojai privalo dėvėti apsaugines veido kaukes bendro naudojimo
patalpose (koridoriuose, aktų salėje renginių metu, valgykloje, bibliotekoje, rūbinėje ir t.t.);
1.4.1 pamokos metu klasėje sėdintys mokiniai kaukių gali nedėvėti;
1.4.2. pamokos metu mokytojai, jeigu išlaiko 2 metrų atstumą nuo mokinių, apsauginių veido
kaukių gali nedėvėti.
1.5. mokiniai, darbuotojai, lankytojai gimnazijos patalpose vadovaujasi rodyklėmis ir
nuorodomis, laikosi saugaus atstumo;
1.6. mokiniai viršutinius drabužius, sporto aprangą, šalmus ir kitus asmeninius daiktus kabina
rūbinėje.
1.7. valgykloje nusiplauna ir dezinfekuoja rankas, laikosi saugaus atstumo ir nuorodų,
stovėdami eilėje, dėvi apsaugines kaukes ir, imdami stalo įrankius, naudojasi vienkartinėmis
pirštinėmis. Mokiniai pietauja pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą grafiką:
1.7.1. I-II klasių mokiniai per ilgąją pertrauką po 4 pamokų (tuo metu į valgyklą negali eiti IIIIV klasių mokiniai);
1.7.2. III-IV klasių mokiniai per ilgąją pertrauką po 3 pamokų (tuo metu į valgyklą negali eiti III klasių mokiniai);
1.7.3. į bufetą įleidžiami visų klasių mokiniai po 1, 2, 5, 6, 7 pamokų ir/arba laisvų pamokų
metu;
1.8. valytojos kabinetus dezinfekuoja per ilgąją pertrauką po 4 pamokų. Aplinkos valymas ir
dezinfekcija atliekama vadovaujantis „Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir ne
sveikatos priežiūros patalpose“;
1.9. po kiekvienos pamokos mokytojai atidaro langus klasei išvėdinti, mokiniai per pertraukas
privalo išeiti iš klasių, dėvėdami apsaugines veido kaukes;
1.9.1. keičiantis mokinių srautams, prieš pradėdamas pamoką, mokytojas kabinete dezinfekuoja
stalviršius ir klaviatūras;
1.9.2. fizinio ugdymo mokytojai panaudotą sportinį inventorių dezinfekuoja po kiekvienos
pamokos;

1.10. gimnazijos pagalbos specialistai, bibliotekos, skaityklos darbuotojai, kopijuotojas laikosi
visų aukščiau išvardintų saugumo reikalavimų.
2. Į p a r e i g o j u klasių vadovus informuoti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie
valdymo priemonių taikymą gimnazijoje š. m. rugsėjo mėnesį.
3. Į p a r e i g o j u direktoriaus pavaduotoją ugdymui ANTANĄ KUMŽĄ atsakingu už
mokinių saugumą ir prevencinių priemonių taikymo kontrolę ugdymo proceso metu.
4. Į p a r e i g o j u direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams VALENTĄ AUKŠTAKOJĮ
atsakingu už darbuotojų saugumą ir higienos priemonių taikymo kontrolę gimnazijoje.
5. Į p a r e i g o j u raštinės vedėją JANINĄ JASELIENĘ supažindinti darbuotojus persiunčiant
šį įsakymą į darbuotojų el. paštus arba, neturint el. pašto, darbuotoją supažindinti pasirašytinai.
Įsakymą talpinti gimnazijos svetainėje.
6. P a v e d u šio įsakymo kontrolę sau.
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