Kaip mes dirbsime ir mokysimės 2020-2021?
Mieli mokiniai, mokytojai ir tėveliai,
2020–2021 m. m. turėsime būti ypač lankstūs, greitai reaguojantys į įvykius aplinkoje, bendruomenėje ir priimantys pakeitimus, sprendimus, kurių bus privalu laikytis, norint apsaugoti ir
apsisaugoti nuo viruso COVID-19 sukeltos pandemijos. Šiuo laikotarpiu būkime ypač dėmesingi sau ir kitam, šalia esančiam. Dėl

COVID-19 viruso sukeltos pandemijos, mokyklos kasdienis gyvenimas, pamokų organizavimas gerokai keisis. Prašome atidžiai
perskaityti visą informaciją, būti geranoriškiems ir saugoti vieni
kitus. Neabejojame, kad šio laikotarpio iššūkiai mus irgi brandins
bei augins. Visą atnaujintą informaciją skelbsime gimnazijos internetinėje svetainėje www.ptmg.lt bei elektroniniais mokytojų ir
mokinių paštais.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
Atvykimas į gimnaziją ir klasės
☻ Kiekviena klasė 2020–2021 m. m. visą tiesioginio ugdymo
proceso laiką mokysis tik viename kabinete, šalia panašaus
amžiaus mokinių. Įeiti gimnaziją galės tik tai klasei priskirtu
įėjimu, kuris bus pažymėtas spalva ir raide (bus 7 įėjimai į
gimnazijos patalpas). Lentelėje rasite savo klasės kabinetą
ir įėjimą į gimnaziją. Judėjimas mokykloje bus pažymėtas
spalvomis. Įsimink savo klasės ir įėjimo spalvą!
Įėjimas

A /žalias –
pagrindinis įėjimas

B/ raudonas –
prie valgyklos, ūkio įėjimas
C/ mėlynas –
už valgyklos įėjimas

D/ violetinis –
prie garažo įėjimas
E/ geltonas –
prie sporto salės pirmas
įėjimas

F/ oranžinis –
prie sporto salės antras
įėjimas

H / baltas –
prie koplyčios įėjimas

Kabineto nr.
8a - 306
8b - 305
IVa - 310
IVb - 300
6a - 224
Pradinės spec - 220
Pagrind. spec - 219
Mokiniai, turintys
judėjimo negalią.
Tarnybinis įėjimas
Ia - 304
Ib - 316
IIIa/b - 312
IIa - 314
IIb - 313
5a - 109
5c - 110
5b -113
1b - 119
2a - 120
3a - 121
4b - 211
2b - 212
3b - 207
4c - 209
1a - 214
3c - 216
4a - 215
7a - 206
7b - 205
6b - 204

☻ Pagrindinis įėjimas bus atrakinamas 6.45 val, o kiti įėjimai –
7.15 val. Mokiniai prašomi į mokyklą neatvykti anksčiau
negu 7.15 val. Pamokų pradžia 8 val.
☻ Gerbiami tėveliai, prašome pasirūpinti, kad jūsų vaikai laiku
atvyktų į gimnaziją. Pavėlavus į gimnaziją bus galima įeiti
tik pro pagrindinį (A žalios spalvos) įėjimą. Apie jūsų vaiko
vėlavimą į pamokas jus informuos socialiniai pedagogai.
● Mokiniai pertraukų metu negali vaikščioti po mokyklą –
turi likti jiems priskirtame aukšte ir teritorijoje arba ilsėtis lauke. Per pertraukas, kurių trukmė 10 min., į valgyklą nebus įleidžiami.
● Per pertraukas mokiniai į specializuotus (informacinių
technologijų, renginių salę, kuri virsta muzikos kabinetu, valgyklą ir pan.) eis tik pagal nurodytą schemą klasėms priskirtomis spalvomis.
● Mokiniai pamokų metu iš mokyklos teritorijos išeiti negali. Iš gimnazijos teritorijos pamokų metu negalės išeiti
ir III–IV gimnazijos klasių mokiniai.
● III–IV klasių mokiniai ,,langų“ metu galės mokytis,
ruošti namų darbus skaitykloje ar kitose jų klasei priskirtose erdvėse.
● Fizinio ugdymo ir gydomosios kūno kultūros pamokos organizuojamos lauke. Mokytojas jas planuoja, atsižvelgdamas į oro prognozes. Sportuojant, žaidžiant
kieme veido kaukės nedėvimos.
● Muzikos pamokos organizuojamos Renginių salėje, išlaikant atstumus tarp mokinių.
● Prailgintos mokinio dienos grupės darbas organizuojamas lauke arba Renginių salėje, atsižvelgiant į oro sąlygas.
● Rekomenduojame mokiniams turėti asmenines gertuves su vandeniu, asmenines rankų dezinfekavimo priemones, kvėpavimo takus dengiančias kaukes.
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Pamokų laikas ir maitinimas
● Visos klasės turės pietų / poilsio pertraukas, kurių trukmė 65 min.
Dėl to pailgės buvimo gimnazijoje laikas. Prašome atsižvelgti į tai, planuodami vaikų muzikos, sporto mokyklų lankymą.
Laikas
8. 00–8.45
8.55–9.40
9.50–10.35
10.45–11.30

Pamoka
1 pamoka
pertrauka
2 pamoka
pertrauka
3 pamoka
pertrauka
4 pamoka

Valgyklos darbas

Pirmų klasių maitinimas klasėse
2 aukštas: 3c, 4a, 2b, 4b klasės (nuo 10.35 val. iki 10.55 val.)
1 aukštas: 3a, 2a; 2 aukštas: 4c, 3b (nuo 11.05 val. iki 11.25 val.)

11.40–12.25

pertrauka
5 pamoka

12.35–13.20

pertrauka
6 pamoka

1 aukštas: 5a, 5b, 5c (nuo 11.35 iki 11.55 val.)
2 aukštas 6a, 6b, 7a, 7b klasės (nuo 12.05 iki 12.25 val.)
3 aukštas 8a, 8b klasės (nuo 12.35 iki 12.55 val.)
3 aukštas Ia, Ib klasės (nuo 13.05 iki 13.25 val.)

13.30–14.15

pertrauka
7 pamoka

3 aukštas IIIa, IIIb, IVa, IVb (nuo 13.35 iki 13.55 val.)
3 aukštas IIa, IIb (nuo 14.05 iki 14.25 val.)

14.25–15.10

pertrauka
8 pamoka

Prailgintos dienos grupė

● Mokiniai turi turėti asmeninę gertuvę, vandens ant stalų valgyklose nebus.
● Į bufetą ateiti galima tik tai klasei priskirtu pietų pertraukos laiku.

Uniforma
● Uniformą dėvėti privalo visų klasių mokiniai.
Tėvus prašome gerbti gimnaziją ir pasirūpinti
tvarkinga savo vaikų uniforma. Džinsai nėra uniformos dalis.
● Penktadienį uniformos dėvėjimas neprivalomas –
džinsų diena☺
Neatvykimas į gimnaziją
● Vaikui susirgus, turint izoliuotis ar dėl kitos priežasties neatvykus į pamokas, tėvai turi nedelsiant
karto informuoti klasės auklėtoją.
● Mokiniui ar šeimos nariui susirgus COVID-19, ar
po bendravimo su COVID-19 sergančiuoju pradedant saviizoliaciją, privaloma nedelsiant informuoti gimnazijos direktorę ir klasės auklėtoją.
● Mokiniai, turintys peršalimo simptomų ar karščiuojantys, į mokyklą atvykti negali. Apie tai tėvai
turi nedelsdami informuoti klasės auklėtoją.

Komunikacija
● Visą informaciją apie gimnaziją, ugdymosi procesą rasite gimnazijos tinklalapyje, o informaciją apie vaiko ugdymosi rezultatus –
elektroniniame dienyne EDUKA. Prie Dienyno prašome jungtis
per tėvų prieigą. Mokiniai – per mokinio, tėvai – per tėvų. Prisijungimo slaptažodį jums suteiks klasės auklėtojas.
● Dėl įvairių pažymų, dokumentų išdavimo, prašome, kreiptis telefonu arba el. paštu į gimnazijos raštinę.
● Mokinių, nepakeitusių ugdymo įstaigos, sveikatos pažymos galioja iki
2020-12-31. Naujų nereikia pristatyti. Mokiniai, kurie pakeitė ugdymo įstaigą, privalo PTMG raštinei atsiųsti sveikatos pažymą. Jei dėl
asmeninių priežasčių negalėjote apsilankyti poliklinikoje, galite pristatyti sveikatos pažymą iš ankstesnės mokyklos (galiojančią kopiją).
● Tėvai į gimnaziją nebus įleidžiami, nebent dėl to būtų susitarę ir
gavę leidimą. Norėdami susitikti su mokytoju, laiką turite susiderinti iš anksto el. dienyne arba telefonu. Atvykti į mokyklą galima tik
gavus leidimą.
● Gimnazijos administracija priima visus pageidaujančius asmeniniams
pokalbiams tiesiogiai (susitarus iš anksto) arba konsultuoja telefonu.
Esant neatidėliotinam, skubiam atvejui – priimama iš karto.

Nuotolinis ugdymas
● Gimnazija pasirinko nuotolinio ugdymo organizavimui Google Classroom platformą derinant ją su tiesioginės informacijos
perdavimo kanalu Zoom. Jis būtų naudojamas ugdymo organizavimui esant karantino sąlygoms.
● Nuotolinio ugdymo proceso metu dienynas EDUKA būtų naudojamas tik mokinių įvertinimams ir lankomumui žymėti.
Visos užduotys ir namų darbai būtų žymimi tik Google Classroom.
● EDUKA klasė, el. vadovėliai ir kitos el. prieigos, skirtos ugdymui bus naudojamos ir tiesioginio ugdymo metu.
● Visi mokiniai turi turėti veikiantį gimnazijos paštą vardas.pavarde@mokinys.ptmg.lt

