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Mokyklos kontekstas (1)

Priešmokyklinis
ugdymas

Pradinis ugdymas
1-4 klasės

Pagrindinis ugdymas
5-8 klasės

5-10 specialiosios 
klasės

5-10 specialiosios 
lavinamosios klasės



Mokyklos kontekstas (2)
Mokinių skaičius – 580, klasių komplektai – 34:

priešmokyklinis ugdymas – 18 ugdytinių; 1 komplektas; 

pradinis ugdymas (1–4 kl.) – 136 mokiniai, 8 komplektai;

pagrindinis ugdymas (5–8 kl.) –351 mokinys, 15 komplektų;

 specialiosios ir lavinamosios klasės (5–10 kl.) – 75 mokiniai, 10 
komplektų.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių bus 
mokomų bendrosios paskirties klasėse įtraukiojo ugdymosi 
būdu – 42.

Mokytojų skaičius – 61, pagalbos mokiniui specialistai – 6, 
profesijos patarėjas – 1, pailgintos darbo grupės auklėtojai –
11.



Aktualu 2020-2021 mokslo metams 

Mokymosi 
vieta

Srautų 
reguliavimas

Ugdymo 
organizavimas

Mokinių 
maitinimas

Pavėžėjimas

Kita



atskiras kabinetas kiekvienai klasei

atskiri korpusai/aukštai klasių koncentrams (PUG, 1-4; 5-6; 7-8 kl.)

specializuoti IT, technologijų kabinetai

atskiros vietos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių

Mokymosi vieta:



Srautų reguliavimas:
3 atskiri įėjimai/išėjimai 

krypčių ir spalvų nuorodos ant klasių ir lauko durų

skirtingas pamokų laikas (5-8 klasių mokinių atėjimas 
skirtingu laiku)

pamokos be skambučių



nuotolinis mokymas vieną kartą per mėnesį 5-8 kl. mokiniams

dvi to paties dalyko pamokos

fizinio ugdymo pamokos lauke

mokinių aktyvumo skatinimas, trumpinti pasyvųjį sėdėjimą 
pamokose, pertraukų metu

ugdymas lauko klasėje (3 erdvės),                                 
pertraukos lauke, paskirtose erdvėse

Ugdymo organizavimas:



Maitinimo organizavimas:
krypčių nuorodos valgyklos link 

valgykloje 3 erdvės skirtingų klasių mokiniams (atsinešus 
maistą  iš namų, valgomas mokyklos valgykloje kartu su savo 
klasės mokiniais)

mokinių maitinimas pagal atskirą tvarkaraštį

Pavėžėjimas:
saugaus atstumo mokykliniame autobuse laikymasis

mokiniai ir lydintysis turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, 
kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie 
serga lėtinėmis ligomis.





Kita:
dokumentų bazės atnaujinimas (nuotolinio mokymosi 
tvarka, VGK organizavimo tvarka, ir kt.)

informavimas – mokinių ir tėvų informavimas apie ugdymo 
tvarką, mokinių judėjimą, apsaugos priemones

asmens higienos sąlygų laikymosi būtinybė; higienos 
sąlygų užtikrinimas mokyklos patalpose, mokykliniame 
autobuse



Iššūkiai

Mokytojų perėjimo iš vienos klasės į kitą klasę, esant
skirtingam pamokų laikui, suderinimas

Pagalbos visiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių užtikrinimas

Mokytojų budėjimas pertraukų metu

Mokinių atvykimo laiku (esant skirtingam pamokų laikui)
užtikrinimas

Mokinių saugumo užtikrinimas pamokose, kuriose būtinas
fizinis kontaktas (darbas porose, grupėse, šokiai ar pan.), ar
dirbant mišriose grupėse (dorinis u., pailgintos darbo dienos
grupė)

Skirtingų klasių mokinių nesusitikimas tarpusavyje.......


