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UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KAUNO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO                                                                                      

MOKYMO CENTRE NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. GAIRĖS                          

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais bei Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės parengtomis rekomendacijomis, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centre (toliau – Centras) keičiasi ugdymo proceso organizavimo tvarka: 

 Ugdymo procesas organizuojamas derinant Online, Offline ir Moodle mokymosi galimybes. 

Offline – mokymasis vyksta dalyvaujant pamokoje, kuri vyksta srautui priskirtoje klasėje. Online – 

mokymasis vyksta dalyvaujant pamokoje nuotoliniu būdu kartu su klasėje besimokančiais mokiniais. 

Moodle – prisijungus prie Centro Moodle sistemos suteikiama galimybė peržiūrėti pamokų įrašus, 

rasti aktualios mokomosios medžiagos, atlikti skirtas užduotis. Derinant mokymosi komponentus 

Offline + Online + Moodle, mokiniai turi galimybę rinktis, t. y. atvykti į Centrą ir tiesiogiai dalyvauti 

pamokose arba tęsti mokymąsi iš namų. Ugdymo procesas organizuojamas, atsižvelgiant į 

epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus: maksimaliai 

laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami Centro bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus 

atstumo. Ugdymo proceso metu pašaliniai asmenys į Centrą neįleidžiami, išskyrus tuos atvejus, kai 

jie teikia Centrui būtinas paslaugas. 

 Skirtingi srautai į Centrą ir iš jo juda pro atskirus įėjimus: 5-6 kl., 7 kl., 8 kl.– pro vidinio 

kiemo įėjimą, 9 kl., 10 kl., 11 kl., 12 kl.– pro įėjimą iš Sandėlių g.  

 Apie įėjimo ir išėjimo vietas konkretiems srautams įspėja spalvotos rodyklės su klasių 

(srautų) numeriais. 

 Kiekvienam mokinių srautui paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyksta pamokos 

(gretutinėse patalpose mokosi to paties koncentro mokiniai): 

 

Srautas Kabineto Nr. 

5-6 kl.  11 kab. I a. 

7 kl. 10 kab. I a. 

8 kl. 9 kab. I a. 

9 kl. 26 kab. II a. 

10 kl. 25 kab. II a. 

11 kl. 24 kab. II a. 

12 kl. 22 kab. II a. 
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 Srautams numatytas skirtingas pietų pertraukų laikas: 5-8 kl. pietauja po trijų pamokų, 9-

12 kl. - po keturių pamokų. 

 Pamokų laikas: 

5-8 kl. srautas 9-12 kl. srautas 

1. 8:30 – 9:15 val. 1. 8:30 – 9:15 val. 

2. 9:25 – 10:10 val. 2. 9:25 – 10:10 val. 

3. 10: 20 – 11:05 val. 3. 10:20 – 11:05 val. 

Pietūs 11:05 – 11:25 val. 4. 11:25 – 12:10 val. 

4. 11:25 – 12:10 val. Pietūs 12:10 – 12:30 val. 

5. 12:30 – 13:15 val. 5. 12:30 – 13:15 val. 

6. 13:25 – 14:10 val. 6. 13:25 – 14:10 val. 

7. 14:20 – 15:05 val. 7. 14:20 – 15:05 val. 

 

Neakivaizdinis srautas 

1. 16:30 – 17:15 val. 

2. 17:20 – 18:05 val. 

3. 18:10 – 18:55 val. 

4. 19:25 – 20:10 val. 

5. 20:15 – 21:00 val. 

 

 Planuojamos dvi to paties dalyko pamokos iš eilės. 

 Pamokų tvarkaraštis: 
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 Švietimo pagalbos specialistų pagalba teikiama individualiai ar vienu metu dirbama tik su 

to paties mokymosi srauto mokiniais, taip pat vienos šeimos mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos 

patalpos vėdinamos, dezinfekuojami liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

 

Nurodymai mokiniams: 

• Į Centrą ir iš jo eiti pro atskirus įėjimus: 5-6 kl., 7 kl., 8 kl.– pro vidinio kiemo įėjimą, 9 kl., 

10 kl., 11 kl., 12 kl.– pro įėjimą iš Sandėlių g. 

• Pertraukų metu koridoriuose ir valgykloje laikytis saugaus, ne mažiau kaip 1 metro atstumo 

vieniems nuo kitų, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines veido kaukes. 

• Laikytis griežtos rankų, veido, čiaudėjimo higienos: taisyklingai plauti rankas, dezinfekuoti 

jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną 

ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

• Į valgyklą eiti atskirais srautais tik pamokų tvarkaraštyje nurodytu pertraukų metu: 5-8 kl. - 

po trijų pamokų (11:05 – 11:25 val.), 9-12 kl. - po keturių pamokų (12:10 – 12:30 val.). 

• Laikytis bendrųjų saugumo taisyklių patalpose. 

• Pertraukų metu būti šalia klasei paskirto kabineto (savo aukšte). 

• Naudotis tik savo daiktais. 

• Kilus klausimams, kreiptis į klasės kuratorių. 

Nurodymai mokytojams: 

• Į Centrą ir iš jo eiti pro vidinio kiemo įėjimą. 

• Centro koridoriuose ir valgykloje laikytis saugaus, ne mažiau kaip 1 metro atstumo vieniems 

nuo kitų, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines veido kaukes. 

• Klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugines veido kaukes. 

• Laikytis bendrųjų saugumo taisyklių patalpose. 

• Pamokas vesti tik konkrečiam srautui paskirtoje klasėje arba (pagal galimybes) lauke. 

• Po kiekvienos pamokos išvėdinti klasę. 

• Pastebėjus, kad mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas ar ūmių kvėpavimo 

ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, nedelsiant informuoti klasės kuratorių. 
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Nurodymai mokinių tėvams: 

• Jei vaikui pasireiškė karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), neleisti 

mokinio į mokyklą ir nedelsiant pranešti klasės kuratoriui. 

• Jei vaikui ar jo šeimos nariams nustatytas COVID-19 atvejis arba jie yra privalomoje 

izoliacijoje izoliacijos laikotarpiu, saviizoliacijoje, nedelsiant pranešti klasės kuratoriui ar Centro 

administracijai. 

• Palydėti ir pasitikti vaikus (jeigu yra poreikis) prie įėjimų į Centrą: 5-6 kl., 7 kl., 8 kl.– prie 

vidinio kiemo įėjimo, 9 kl., 10 kl., 11 kl., 12 kl.– prie įėjimo iš Sandėlių g. 

• Renginiuose atvirose erdvėse ar sutartu metu atvykus į Centrą tėvams privaloma laikytis 

saugaus 1 m atstumo bei dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, taip pat laikytis visų 

kitų saugos reikalavimų. 

• Visais rūpimais klausimais kreiptis į savo vaiko klasės kuratorių. 

______________________ 


