VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJOS
UGDYMO PROCESO NUO 2021 M. BALANDŽIO 28 D.
ORGANIZAVIMAS 1-4 KLASĖSE

I. UGDYMO BŪDAI

Eil.
Nr.

Grįžtančios klasės
1a, 1b, 1c
2a, 2c, 2d
3a, 3b, 3c, 3d
4a, 4b, 4c, 4d, 4e

*Ugdymo būdas

Grįžusiems mokiniams

1.

2.

3.

Savarankiškas
ugdymas

Kontaktinis
ugdymas

Nuotolinis ugdymas

-

Negrįžtančios
klasės
2b
3e
4f

Negrįžusiems mokiniams

-

Fizinis ugdymas
Dalykų pamokos, kai
mokytojas organizuoja
veiklą ne kabinete

-

Fizinis ugdymas

-

Psichologo individualios
konsultacijos

-

VDM (1 ir 2 klasės, iki
15.00 val.)

-

Anglų kalba (mokiniai mokykloje ir namuose, mokytojas
nuotoliniu)
Dorinis ugdymas (mokiniai mokykloje ir namuose,
mokytojas nuotoliniu)
Muzika (mokiniai mokykoje ir namuose, mokytojas
namuose)

-

Visi dalykai

Neformalus ugdymas (būreliai) (visi mokiniai namuose)
Matematika
Gimtoji (lietuvių) kalba
Dailė ir technologijos
Pasaulio pažinimas
4. Mišrus ugdymas
Šokis
Spec. pedagogo pamokos
Logopedo pamokos
Klasės valandėlė
*Klasei perėjus į karantiną, organizuojamas nuotolinis ugdymas.

-

SĄVOKOS
1. Savarankiškas ugdymas – ugdymas, kurio metu mokinys savarankiškai atlieka mokytojo pateiktas
užduotis.

2. Kontaktinis ugdymas – ugdymas mokytojui ir mokiniams esant kartu.
3. Nuotolinis ugdymas – ugdymas, kuris organizuojamas per nuotolinio ugdymo platformą.
4. Mišrus ugdymas – ugdymas, kurio metu pedagogas dirba su mokiniais klasėje kontaktiniu, o su

mokiniais, esančiais namuose, nuotoliniu ugdymo būdu.

II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS
1. Kiekvienai 1-4 klasei paskirtas konkretus mokymosi kabinetas, kuriame vyks pamokos. Jeigu klasė
dalinama į grupes, pradinių klasių mokytojas mokinius palydi į kitą kabinetą. Nuotoliniu būdu bus vedamos
anglų k., dorinio ugdymo, muzikos pamokos.
2. Numatyti 4 skirtingi įėjimai/išėjimai į progimnaziją. Įeinant laikytis saugaus atstumo.

Aukštas

Kabinetas

Klasė

Įėjimas

I aukštas

101

3a

Įėjimas Nr.4, iš vidinio kiemelio į
pradinukų kab.

102
103

laisvas
2c

104
112

laisvas
1a

113
115

laisvas
1c

110
201

laisvas
4c

202
203

laisvas
3b

204
205
207

laisvas
laisvas
2d

218

3d

220
222
223

laisvas
laisvas
1b

224

2a

208

laisvas

306

3c

305
311

laisvas
4a

II aukštas

III aukštas

Grupių dalinimui
skirtas kabinetas
3a

Įėjimas Nr.4, iš vidinio kiemelio į
pradinukų kab.
2c
Įėjimas Nr.3, iš vidinio kiemelio,
prie budėtojų
1a
Įėjimas Nr.3, iš vidinio kiemelio,
prie budėtojų
1c
Įėjimas Nr.4, iš vidinio kiemelio į
pradinukų kab.
4c
Įėjimas Nr.4, iš vidinio kiemelio į
pradinukų kab.
3b
2b/2d
Įėjimas Nr. 5, iš g-vės Mokyklos
- prie bibliotekos
Įėjimas Nr. 5, iš g-vės Mokyklos
- prie bibliotekos
Įėjimas Nr.3, iš vidinio kiemelio,
prie budėtojų
Įėjimas Nr. 5, iš g-vės Mokyklos
- prie bibliotekos

3d
1b
1b

2a
Centrinis įėjimas
3c

310
313

laisvas
4e

4a

315
314

laisvas
4b

4e

316

4d

308

laisvas

4b/4d

3. Progimnazijos patalpose pažymėti atskirtas mokinių rekreacines zonas. Mokiniai galės bendrauti tik su
savo bendraklasiais ir tik savo klasėje.
4. Visiems progimnazijos darbuotojams ir mokiniams prie įėjimo į progimnaziją matuoti kūno temperatūrą
bekontakčiu termometru. Mokinių įleidimą į progimnaziją pradėti 7.30 val. Kabinetus atrakina budėtoja,
vėdinamos patalpos. Pradinių klasių mokytojų prašoma būti su savo klasėmis.
5. Esant tinkamoms oro temperatūros sąlygoms, rekomenduojama mokiniams pertraukas leisti lauke. 1-4
klasių mokinius į lauką lydėti klasių vadovams. Pertraukų metu būti skirtingose erdvėse, užtikrinti klasės
izoliavimosi principą.
Klasės
1-ų klasių mokiniai
2-ų klasių mokiniai
3-ų klasių mokiniai
4-ų klasių mokiniai

Rekomenduojama erdvė lauke
Vidinis kiemelis
Futbolo aikštynas
Sodas
Stadionas

6. Jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir oro temperatūros sąlygos, rekomenduojama organizuoti įvairių
dalykų pamokas lauke. Organizuoti fizinio ugdymo pamokas lauke.
7. VDM grupių veiklą organizuoti laikantis klasių principo. Veiklą vykdyti tik 1-ų ir 2-ų klasių mokiniams iki 15.00
val.
Klasė

Kabinetas

1a
1b
1c
2a
2c

112
222
115
224
103

Dalyvaujančių mokinių
skaičius
11
10
15
5
6

2d

207

8

Gegužės 3-6 d.
Gasperiūnienė L.
Poviliūnienė I.
Ruškienė A.
Lemežienė V.
Bagdonienė V.
Česiulienė S.
Luzginienė A. (treč.)

VDM pedagogas
Gegužės 10-14 d. Gegužės 17-21 d.

Gegužės 24-28 d.

Gasperiūnienė L.
Poviliūnienė I.
Šeputytė L.
Lemežienė V.
Praninskienė R.
Česiulienė S.
Luzginienė A.
(treč.)

Gasperiūnienė L.
Poviliūnienė I.
Mažvilienė J.
Lemežienė V.
Praninskienė R.
Česiulienė S.
Luzginienė A.
(treč.)

Gasperiūnienė L.
Poviliūnienė I.
Ruškienė A.
Lemežienė V.
Bagdonienė V.
Česiulienė S.
Luzginienė A.
(treč.)

8. Neformalaus ugdymo užsiėmimus vykdyti nuotoliniu būdu.

9. Visiems progimnazijos nariams laikytis asmens higienos:
 įėjus į progimnazijos patalpas, rekomenduojama dezinfekuoti rankas;
 kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, rankas muiluojant ne trumpiau nei 20 sek.;
 vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną;
 laikytis atstumo bendraujant, neliesti kito žmogaus ar jo asmeninių daiktų;




laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į
sulenktos alkūnės vidinę pusę).
mokytojams ir darbuotojams privalu dėvėti kaukes. Mokiniams kaukių dėvėjimas klasėje nėra
privalomas.

10. Mokinių maitinimą organizuoti progimnazijos valgykloje pagal parengtą grafiką. Baigę valgyti, vienos
klasės (srauto) mokiniai valgyklą palieka vienu metu. Po kiekvienos klasės (grupės) valgykla bus
išvėdinama ir išvaloma. Rekomenduojama mokiniams turėti savo asmenines gertuves.

Mokinių maitinimo organizavimo grafikas
Valgymo laiko pradžia

Klasės

8.45 val.
9.20 val.
9.40 val.
10.35 val.
11.40 val.
12.45 val.
13.10 val.
13.40 val.

3a, 2c
1a, 1c
1b, 2a, 3d
4c, 3b, 2d
4a, 4b, 4d, 3c, 4e
1a, 1c kl. VDM grupės
1b, 2a kl. VDM grupės
2c, 2d kl. VDM grupės

11. Užtikrinti klasių vėdinimą prieš pamokas ir pamokos, pertraukos metu. Parengti patalpų dezinfekavimo
grafiką. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės
turėklai, elektros jungikliai ir kt.) bus valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per
dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos veiklos jos bus
išvėdinamos ir išvalomos.
12. Gerai matomose vietose iškabinti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena,
kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
13. Rekomenduojama naudotis tik to korpuso/aukšto tualetais.
14. Užtikrinti, kad būtų draudžiamas pašalinių asmenų, tėvų/globėjų patekimas į progimnaziją.
Tėvai/globėjai ar kiti asmenys vaikus pasitinka prie numatyto klasių išėjimo lauke.
15. Rekomenduojama nesinaudoti rūbinėmis. Striukes ar kt. viršutinius drabužius pasikabinti priskirtame
klasės kabinete ant kėdės atlošo.
16. Vykdyti kassavaitinį mokinių testavimą kaupinių metodu.

