
 ATMINTINĖ MOKINIAMS 
 

Tik nuo mūsų sąmoningumo, atsargumo ir atsakomybės priklausys, kiek ilgai visi kartu            
galėsime mokyti(s) gimnazijos erdvėse, bendrauti, būti. 

Prašome laikytis gimnazijos ugdymo proceso organizavimo būtinųjų sąlygų: 
● Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ar         

pasireiškia karščiavimas, ar viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamųjų ligų         
požymiai. 

● Nedelsiant informuoti gimnaziją apie COVID-19 susirgimą šeimoje ir        
privalomą izoliaciją, pranešant el. laišku info@vmbg.lt  
Būtina informuoti ir karštąją koronaviruso liniją tel. 1808. 
Pastaba: Laiške gimnazijai info@vmbg.lt būtina nurodyti susirgusio arba        
esančio izoliacijoje gimnazisto vardą, pavardę, klasę, telefono nr. Jei tai          
šeimos narys, privaloma nurodyti giminystės ryšį ir susirgusio asmens vardą,          
pavardę, pranešusio asmens kontaktus. 

● Izoliacijoje esantys mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. 
● Įeinant į gimnazijos pastatą, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias          

apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas. 
● Privaloma laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo        

etiketo). 
● Būtina laikytis saugaus atstumo reikalavimų, vengti susibūrimų. 
● Rugsėjo 2–4 d. vyks sutrumpintos pamokos po 30 min. 

1. 8.00 – 8.30 
2. 8.40 – 9.10 
3. 9.20 – 9.50 
4. 10.00 – 10.30 
5. 10.40 – 11.10 
6. 11.20 – 11.50 
7. 12.00 – 12.30 
8. 12.40 – 13.10 

Pamokos vyks pagal tvarkaraštį. 
Valgykla rugsėjo 2–4 d. NEDIRBS. 
 

● Gimnazijoje ugdymo procesas vyks kontaktiniu ir nuotoliniu būdu (kas antrą savaitę): 
rugsėjo 7–11 d. I ir IV klasėms vyks kontaktinės pamokos gimnazijoje, o II ir III               
klasėms bus organizuojamas nuotolinis mokymas (per Microsoft Office 365         
platformą); 
rugsėjo 14–18 d. II ir III klasėms vyks kontaktinės pamokos gimnazijoje, I ir IV              
klasėms – nuotolinis mokymas. 

● TaMo – elektroninis dienynas – pagrindinė mokymo(si) platforma ir informacijos          
šaltinis mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Dienynas pildomas kiekvieną dieną iki           
18 val. pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį ir sutartus reikalavimus. 

● Nuotoliniam mokymui klasės vadovas išdalins ID kodus pagal mokinių registrą ir           
paaiškins, kaip susikurti savo el. paštą ir laikiną slaptažodį (mokinio          
vardo3raidėspavardės5raidėsregistronumeris@emokykla.lt) 
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●   Nuo rugsėjo 7 d. pamokų laikas (45 min.): 

1. 8.00 – 8.45 
2. 8.55 – 9.40 
3. 9.50 – 10.35 
4. 11.00 – 11.45 
5. 12.10 – 12.55 
6. 13.05 – 13.50 
7. 14.00 – 14.45 
8. 14.55 – 15.40 

● Renginiai pagal situaciją vyks arba mažose grupelėse, arba lauke, arba 
nuotoliniu būdu; 

● EDUKA (įsigijimas) rekomenduojamas visiems mokiniams; 
Kitos rekomendacijos: 

● vengti tiesioginio kontakto su kitais gimnazijos bendruomenės nariais tiek         
pamokų, tiek pertraukų metu; 

● nesidalinti mokymo priemonėmis; 
● pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gimnazijos slaugytoją; 
● per kiekvieną pertrauką vėdinti klasės patalpas (patalpos vėdinamos plačiai         

atvėrus langą (-us) keletui minučių, galima sudaryti skersvėjį, kad greičiau          
pasikeistų patalpos oras, šiltu metų laiku galima langus palikti vėdinimo          
padėtyje); 

● valgykla dirbs nuo rugsėjo 7 d. Joje būtina laikytis saugaus atstumo, judėti tik             
ant grindų nurodyta srauto judėjimo kryptimi;  

● SVEIKATOS PAŽYMOS: 
○ I klasių mokiniai turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir pateikti         

mokinio sveikatos pažymėjimą iki rugsėjo 16 d.  
○ II–IV kl. mokinių paskutinė išduota mokinio sveikatos pažyma        

laikoma galiojančia iki 2020 gruodžio 31 d. imtinai, jeigu: tęsiamas          
mokslas toje pačioje ugdymo įstaigoje; sveikata nėra pasikeitusi        
(pavyzdžiui, nereikia keisti fizinio ugdymo grupės); neatsirado naujų        
bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi        
dalyvaujant ugdymo veikloje. 

● Būtinus grąžinti vadovėlius rugsėjo 1–2 d. atnešti į biblioteką.  


