
    PATVIRTINTA  

    Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 

    direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d.  

    įsakymu Nr. V1-51 

 

 

TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SRAUTŲ 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos mokinių srautų organizavimo tvarkos aprašo 

(toliau – Aprašas) tikslas – įtvirtinti bendras gimnazijos bendruomenės narių judėjimo nuostatas 

siekiant užtikrinti saugią ugdymo(si) tradiciniu būdu aplinką gimnazijoje 2020–2021 m. m.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. 

sprendimais Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nr. V-

1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“ pakeitimo rekomendacijomis.  

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

3.1. klasė – vienai klasei skirta patalpa, kurioje organizuojamos visų mokomųjų dalykų 

ugdymas (išskyrus srautines pamokas III–IV gimnazijos klasių mokiniams, mokomųjų dalykų 

pamokas, kai klasė dalijama į laikinas grupes per dorinio ugdymo, technologijų pamokas); 

3.2. bendrieji kabinetai (erdvės) – kiekvienam srautui priskirtos patalpos, kurios 

naudojamos organizuojant ugdymą laikinosiose grupėse per dorinio ugdymo, technologijų 

pamokas, laisvalaikį; 

3.3. specializuoti kabinetai (erdvės) – visiems gimnazijos mokiniams skirti kabinetai 

(erdvės); 

3.4. pamoka – pamoka, netradicinė ugdomoji veikla, konsultacija, neformaliojo ugdymo 

užsiėmimas, renginys. 

4. 2020–2021 m. m. gimnazijoje ugdymas organizuojamas derinant klasių, bendrųjų ir 

specializuotų kabinetų (erdvių) sistemą. 

5. Gimnazijos mokiniams priskiriamos šios klasės: 

5.1. 5 klasei – geografijos kabinetas; 

5.2. 6 klasei – lietuvių k. kabinetas; 

5.3. 7 klasei – matematikos kabinetas; 

5.4. 8 klasei – fizikos kabinetas; 

5.5. I G klasei – istorijos kabinetas; 

5.6. II G klasei – anglų k. kabinetas; 

5.7. III G klasei – etikos kabinetas; 

5.8. IV G klasei – rusų k. kabinetas;  

6. Gimnazijos mokinių srautams priskiriami šie bendrieji kabinetai (erdvės): 

6.1. 5, 6, I G ir II G klasėms - senojo pastato 2-ojo aukšto koridorius ir fojė iki pertvaros; 

6.2. 7, 8, III G ir IV G klasėms - 2-ojo aukšto koridorius ir fojė prie bibliotekos; 

6.3. 1-4 klasėms ir priešmokyklinei grupei - 1-ojo aukšto kabinetai, koridorius ir fojė. 

7. Specializuoti kabinetai (erdvės) – sporto ir aktų salės, valgykla, biblioteka, medžio 

dirbtuvės, chemijos, fizikos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, geografijos, biologijos, rusų 

kalbos kabinetas, anglų kalbos kabinetas, laiptinės. 

8. Gimnazijos mokinių srautams priskiriami šie įėjimai ir išėjimai į gimnaziją, valgyklą: 

8.1. priešmokyklinei grupei, 1 ir IV G klasėms – centrinis gimnazijos įėjimas; 

8.2. visoms klasėms į valgyklą – 2-ojo aukšto koridorius iki laiptinės prie valgyklos; 

8.3. 1-4 klasėms į valgyklą (esant palankioms oro sąlygoms) – avarinis įėjimas; 



9. Gimnazijos mokinių srautams priskiriamos šios erdvės gimnazijos teritorijoje: 

9.1. Priešmokyklinei grupei, 1 ir 2 klasėms žaidimų aikštelė šiaurinėje gimnazijų pastato 

dalyje, gimnazijos stadionas; 

9.2. 3-5 klasėms - senoji žaidimų aikštelė, gimnazijos stadionas; 

10. Pamokų ir pertraukų metu mokiniai gali laisvai judėti jiems priskirtose klasėse ir 

bendruosiuose kabinetuose (erdvėse). Jiems draudžiama savavališkai išeiti į kitas erdves, 

gimnazijos teritoriją ir / ar už gimnazijos teritorijos ribų. 

11. Į specializuotus kabinetus mokinius lydi mokytojai užtikrindami saugų srautų judėjimą 

pagal pamokų tvarkaraštį. 

12. Visos klasės, bendrieji ir specializuoti kabinetai (erdvės) vėdinami po kiekvienos 

pamokos. 

13. Visose klasėse dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami 2 kartus per dieną (per 

pietų pertrauką ir po pamokų) vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. 

sprendimų Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ Nr. V-

1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nr. V-1840 „Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo rekomendacijomis. 

14. Visuose bendruosiuose ir specializuotuose kabinetuose (erdvėse) dažniausiai liečiami 

paviršiai, mokymo priemonės dezinfekuojami po kiekvienos pamokos, užsiėmimo ir / ar srauto 

vadovaujantis 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“ rekomendacijomis. 

15. Į gimnazijos valgyklą konkrečių klasių mokinius palydi prieš pietų pertrauką tam tikro 

srauto klasėms pamokas turėję mokytojai. 

16. Mokiniai gimnazijos valgykloje stovėdami eilėje privalo laikytis 1 metro atstumo.  

17. Mokiniams skirti vadovėliai ir kitos mokymo priemonės paskirstytos tolygiai pagal 

klases. 

18. Mokytojai darbo vietoje privalo būti pamokų metu, užtikrindami saugius mokinių 

srautus pagal patvirtintą grafiką.  

19. Komisijų, darbo grupių susirinkimai / pasitarimai, posėdžiai organizuojami nuotoliniu 

būdu (išskyrus mokinių atostogų laikotarpį).  

 

________________ 


