
 

 

 

 

PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 31 D. 

ĮSAKYMO NR. V-134 „DĖL BŪTINŲ SĄLYGŲ TAIKYMO UGDYMO PROCESUI 

ORGANIZUOTI PANEVĖŽIO 5-OJOJE GIMNAZIJOJE NUO 2021 M. RUGSĖJO 1 D.“ 

PAKEITIMO  

 

2021 rugsėjo 13 d. Nr. V-154 

Panevėžys 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. V-2050  

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ ir suderinusi su Gimnazijos taryba 

(2021-09-13 posėdžio protokolas Nr. 1.6.-7),  

p a k e i č i u Panevėžio 5-osios gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 

V-134 „Dėl būtinųjų sąlygų taikymo ugdymo procesui organizuoti Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje 

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.“ šiuos (1.1., 1.8.2., 1.9.11., 1.10.1.) punktus ir išdėstau taip: 

 „1.1.siekiant valdyti srautus: 

1.1.1. į gimnaziją mokiniai, darbuotojai ir lankytojai įleidžiami pro tris įėjimus: pro pagrindinį 

įėjimą (iš Danutės gatvės), pro vidurinį įėjimą (iš Danutės gatvės), pro įėjimą iš kiemo pusės (iš 

Varnaičių gatvės); į gimnazijos kieme esantį pastatą mokiniai įleidžiami pro atskirą įėjimą; 

 1.1.2. rūbine naudojasi visų srautų mokiniai, laikantis saugaus atstumo ir higienos normų  

reikalavimų; 

1.1.3. mokinių spintelės išdėstytos koridoriuose laikantis vieno srauto principo;“ 

 „1.8.2. laikomasi klasių (grupių) atskyrimo principo, maksimaliai ribojant mokinių kontaktą 

pamokų, pertraukų metu: 

 1.8.2.1. didžiausias leistinas atskiriamas srautas viename koridoriuje – ne daugiau kaip 150 

mokinių; 

 1.8.2.2.  tame pačiame koridoriuje leidžiama būti ne daugiau kaip dviejų koncentrų klasėms; 

 1.8.2.3.  srautų judėjimas laiptais (iš vieno aukšto į kitą) valdomas nukreipiant rodyklėmis;“ 

 „1.9.11. siekiant valdyti srautus fizinio ugdymo pamokose fizinio ugdymo mokytojai: 

1.9.11.1. esant geram orui,  pamokas organizuoja gimnazijos sporto aikštyne; 

1.9.11.2. į  pamokas lauke nukreipia mokinius per išėjimą, esantį iš stadiono pusės;“ 



„1.10.1 mokiniai maitinami gimnazijos valgykloje užtikrinant klasių (grupių) srautų valdymą 

- vienu metu ne daugiau kaip 150 mokinių: 

1.10.1.1. per 2 ir 4 pertraukas valgo pagrindinio ugdymo programos mokiniai;  

1.10.1.2. per 3 ir 5 pertraukas valgo vidurinio ugdymo programos mokiniai;“ 
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