
Ugdymo proceso įgyvendinimas nuo 2020-09-01 

Mokiniams pamokos vyksta klasėse: 

Pagrindinis korpusas 

III aukštas   

Informatikos kab. Lietuvių k. ir lit. 
kab.  
(A. Gramauskaitės) 

Lietuvių k ir lit. 
kab.  
(D.Zaleckienės) 

Rusų k 
 

Anglų k 

 8 kl (13 mok)  I g kl (19 mok.) II g kl (21 mok.)  

Į mokyklą ir iš mokyklos mokiniai patenka per laiptinę prie informatikos kab. ir lauko duris. 

II aukštas   

Matematikos kab. 
(J. Černevičienės) 

Matematikos kab. 
(D. Pušinskienės) 

Anglų k. kab. 
(J. Eitutienės) 

Skaitykla Biblioteka 

6 kl.(21 mok.) 5 kl. (15 mok.) 7 kl.(20 mok.)   

Į mokyklą ir iš mokyklos mokiniai patenka per pagrindinį įėjimą.  

I aukštas   

I klasė  
 

Priešmokyklinė gr. 
 

II klasė  
 

Technologijų kab 

1 klasė (13 mok.) Priešmokyklinė10 
mok. 

2 klasė (21 mok.)  

Į mokyklą ir iš mokyklos mokiniai patenka per lauko duris prie 1 klasės. Po kitus koridorius nevaikščioti. 

Tualetas II aukšte, kol vyksta renovacija.  

Priestatas 

II aukštas 

Tikybos kab. Fizikos kab. 
 

Istorijos kab. 

IV g kl. (13 mok.)  III g kl. (13 mok.) 

III g, IV g kl. mokiniai į mokyklą ir iš mokyklos patenka per pagrindinį išėjimą. Po kitus koridorius 

nevaikščioti.  

I aukštas 

Muzikos kab. Prie chemijos kab. Chemijos kab. Biologijos kab. Sporto salė 

4 kl. (8 mok.) 3 kl. (12 mok.)    

4 kl. mokiniai į mokyklą ir iš mokyklos patenka per muzikos išėjimą į lauką. Tualetas II aukšte.  

3 kl. mok. į mokyklą ir iš mokyklos patenka per duris prieš sporto salę. 

Pastabos: 

Kiekvieną pertrauką klasės vėdinamos,  palankiu oru vaikai turi išeiti į lauką.  

Po pamokos mokytojas turi sulaukti sekančios pamokos mokytojo ar klasės vadovo. Per pietų pertrauką 

klasės vadovas bendrauja su savo auklėtiniais. 

Kabinetai dezinfekuojami 2 kartus per dieną.  



1, 2, 3, 4 klasių pavežami mokiniai laukia autobuso savo klasėje su savo mokytoju. 

Pagal galimybes kuo daugiau pamokų turėtų vykti lauke. 

Specializuoti kabinetai: Informacinių technologijų, technologijų, fizikos, chemijos., biologijos kabinetai, 

sporto salė. Į specializuotus kabinetus mokinius atsiveda  to dalyko mokytojas, jei pamoka negali vykti lauke 

ar klasėje, kurioje mokosi mokiniai, kai vedami praktiniai užsiėmimai, vykdomi laboratoriniai darbai. 

Dalijant klasę į grupes per užsienio kalbos ar kt. pamokas pagal galimybes naudojamas kitas tuščias 

kabinetas tame pačiame aukšte arba laisvas specializuotas kabinetas. 

2, 3, 4 klasių pamokų laikas skiriasi nuo kitų klasių pamokų laikų. 

1 klasės pamokų laikas, pamokos trukmė 35 min., mokymas(is) be skambučio:      

8.30 – 9.05 

9.15 – 9.50 

10.00 - 10.35 

11.05-11.40 

11.50 – 12.25 

2, 3, 4 klasių pamokų laikas, pamokos trukmė 45 min., mokymas(is) be skambučio: 

1. 8.20 – 9. 05 

2. 9.15 – 10.00 

3. 10.10 – 10.55 

Pietų pertrauka 30 min 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05 

6. 13.15 – 14.00 

5 - 8, I g – IV g klasių pamokų laikas, pamokos trukmė 45 min. mokymas(is) pagal skambutį: 

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.25 – 10.10 

3. 10.20 – 11.05 

Pietų pertrauka 30 min 

4. 11.35 – 12.20 

5. 12.30 – 13.15 

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 – 15.05 


