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Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
5-8, I-III gimnazijos klasių mokinių ugdymo organizavimas 2020 m. birželio mėnesį (nepamokinė veikla)
INSTRUKCIJA
1. Gimnazija sudaro galimybes mokiniams dalyvauti ugdyme, gauti konsultacijas nuotoliniu būdu arba taip, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis kontaktas su
kitais asmenimis.
2. Instrukcija sudaryta, vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO — VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS
SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMU ,, DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTROVALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS21 D. SPRENDIMO NR. V-1245
„DĖL BENDROJO UGDYMO ORGANIZAVIMO, MOKINIŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMOIRŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“
PAKEITIMAS 2020 m. gegužės 29 d. N.V-1342.
3. Gimnazija prioritetą teikia grupinių veiklų organizavimui lauke. Jei ugdymo veiklos organizuojamos, mokinių konsultacijos vykdomos klasėse ar kitose
patalpose, vykdymo vietos turi būti įrengtos taip, kad tarp jose sėdinčių mokinių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas.
4. Įėjimo į gimnaziją organizavimas:
4.1. ugdymo dalyviai laikosi asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
4.2. gimnazijos patalpose ir bažnyčioje dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir gumines pirštines;
4.3. veiklose negali dalyvauti mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 *C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz.,
sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);
4.4. siekiant išvengti kelių skirtingų klasių mokinių susitikimo gimnazijoje, klasių auklėtojai administracijos nurodytą patekimo į gimnaziją laiką koncertui
pasiskirsto tarpusavyje ir savo auklėtinius susitartu laiku pasitinka gimnazijos kieme ir reguliuoja mokinių srautus;
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4.5. prie centrinio įėjimo budėtojas pasitinka ir į patalpą įleidžia ribotas mokinių grupeles, kurie nedelsdami eina prie kabinetų ir ten palieka vadovėlius.
Mokiniai dėvi kaukes ir pirštines, nesibūriuoja gimnazijos patalpose;
4.6. kabinetuose mokinių laukia mokytojai. Nevengiantys fizinio kontakto mokytojai susirenka vadovėlius patys. Kiti savo nurodymus surašo ir pakabina
skelbimą ant durų;
4.7. mokiniai iš gimnazijos išeina pro šoninį išėjimą (prie rūbinės).
5. Bažnyčioje mokiniai sėda 2 m atstumu nuo kito asmens, vengia fizinio kontakto, nesibūriuoja. Mokiniai dėvi kaukes ir pirštines.
6. Klasių auklėtojai klasių valandėles gimnazijos aplinkoje organizuoja administracijos nurodytu laiku, koncentruose susitarę dėl patalpų/erdvių ir laiko
pasidalijimo. Veiklas galima organizuoti ir kitose vietose lauke, miške, parke ar kt., tačiau būtina laikytis bendrų karantino reikalavimų.
7. Paliekantys gimnaziją mokiniai atsiskaitymo lapelius turės pasiimti iš raštinės. Mokinys turi susirinkti visų dėstančių mokytojų, pavaduotojo V.Poviliūno
(dirbs tik birželio 8-12 d. ) ir bibliotekininkės parašus. Galutinį parašą, patvirtinant, kad mokinys pristatė visus vadovėlius, knygas, leidinius ir atsiskaitė dėl
spintelės, turi pasirašyti klasės auklėtojas.
8. Aštuntų, II gimnazijos klasių mokiniams pažymėjimai bus spausdinami birželio III savaitę. Klasių auklėtojams reikia planuoti tos savaitės darbą: 15 d.
pateikti klasės mokinių metinių pažymių suvestinę PATIKRINUS PAŽYMIŲ TEISINGUMĄ; 17 d. reikės patikrinti dokumentų projektus; 18 d. raštinės
darbuotoja Arneta spausdins pažymėjimus.
9.PALIEKANTYS GIMNAZIJĄ 8 KLASIŲ MOKINIAI PAŽYMĖJIMUS GAUS BIRŽELIO 19 D. Pažymėjimas išduodamas tik mokiniui, pateikusiam
atsiskaitymo lapelį ir jo tėvams parašius prašymą dėl išėjimo iš gimnazijos. Dokumentą pasiima pats aštuntokas gimnazijos raštinėje. Kitiems asmenims
pažymėjimas neišduodamas, nes mokinys turi pasirašyti apskaitos lape. Mokiniai, pasiliekantys gimnazijoje, pažymėjimus gaus rugsėjo mėnesį.
10. Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, būrelių vadovai dienynus pildo iki birželio 12 d. (imtinai) pagal savo tvarkaraščius, turinyje rašo temas pagal
koreguotus ilgalaikius planus ir auklėjamosios veiklos planus, atsižvelgdami į metodinėse grupėse sudarytus birželio 8-12 d. veiklų planus.
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5-8, I-III gimnazijos klasių mokinių ugdymo organizavimas 2020 m. birželio mėnesį (nepamokinė veikla)
VEIKLOS PLANAS
Birželio 10 d. BENDRI RENGINIAI
11.00 val. lauko klasėje orientacinės varžybos ,,Sveika vasara“ tikslinei grupei 5-8 klasių mokiniams pagal mokinių parlamento sudarytą sąrašą.
Birželio 11 d. BENDRI RENGINIAI
11.00-12.00 val. Gimnazijos šviesuolių pagerbimo šventė lauko klasėje 5-8, I-III gimnazijos klasių mokslo pirmūnams ir olimpiadų nugalėtojams, laureatams
pagal mokinių sąrašą sudarytą klasių auklėtojų ir pavaduotojų ugdymui.
12.00 val. Aitvarų šventė gimnazijos stadione tikslinei 5-7 klasių mokinių grupei pagal technologijų mokytojų sudarytą mokinių sąrašą.
Birželio 12 d. BENDRI RENGINIAI
11.00 -13.00 val. Atsisveikinimo su gimnazija šventė IV gimnazijos klasių mokiniams ir mokytojams prieš gimnazijos fasadą, Katedroje.
Birželio 16 d. MOKYTOJAMS
13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis Aktų salėje
Birželio 19 d. II GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS
18.00 val. pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimų įteikimas lauko klasėje . Renginį organizuoja I gimnazijos klasės mokiniai ir jų auklėtojai.
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Klasė

Veikla visą savaitę pasirinktu laiku

Birželio 8 d.

Birželio 9 d.

Birželio 10 d.
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5a - knygų iliustravimo valanda,
5c kl. Filmo ,, Tomo Sojerio ir Heklberio Fino nuotykiai“ peržiūra ,
aptarimas .
Kūrybinio projekto ,,Aš ir Marko Tveno herojai “ pristatymas.
5b,d kl. Spektaklio „Geltonų plytų kelias“ peržiūra LRT
mediatekoje ir aptarimas (aptaria personažus, aktorių interpretaciją).
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000101500/keistuoliu-teatromuzikinis-spektaklis-pasakageltonu-plytu-kelias

9.00-10.00 val. Virtuali
piešinių paroda ,, Vilties
aitvaras”

11.00-13.00 val. vadovėlių
pristatymas mokytojams.
Klasės valandėlės 5ab,d .
10.00 val. Šv. Mišios
katedroje
5c klasei 12 d. 10 val.
filmas "Nepamiršk
kvėpuoti" N-7 kino centre
"Garsas"
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6a kl. filmo „Irkos tragedija“ peržiūra ir aptarimas pagal pateiktus
klausimus ir užduotis https://www.kinofondas.lt/filmai/
6b - respublikinio knygų pristatymo konkurso Šiauliuose
P.Višinskio bibliotekoje įrašas,
6c kl. - Brolių Grimų pasakų klausymas ir aptarimas (darbas grupėse
pagal nurodytus klausimus ir užduotis).
MediatekaLRT. www.lrt.ltbrolių-grimų-pasakos

11.00-13.00 val. vadovėlių
pristatymas mokytojams. Klasės
valandėlė.
10.00 val. Šv. Mišios katedroje

Virtuali piešinių paroda ,,
Vilties aitvaras” .Pokalbis
,,Trėmimai”

9.00-11.00 val. vadovėlių
pristatymas mokytojams. Klasės
valandėlė.
11.00 val. Šv. Mišios katedroje

Virtuali piešinių paroda ,,
Vilties aitvaras”
.Pokalbis,,Trėmimai”

6d kl. - filmo „Irkos tragedija“ peržiūra ir aptarimas
https://www.kinofondas.lt/filmai/
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7a ,,Paauglių literatūra apie pažįstamą ir nepažįstamą paauglių
pasaulį“
7b, c kl. Ž.Verno kūryba. Projektas. Knygos ,,Penkiolikos metų
kapitonas“ pristatymas .
Filmo ,,Kapitono Granto beieškant“ peržiūra ir aptarimas.

7L1 kl. Filmo ,,Kapitono Granto beieškant“ peržiūra bei
lyginimas su knyga ,,Kapitono Granto vaikai“.
8

I

8a kl. – LRT mediatekoje žiūri ir aptaria (lygina baletą su S.Nėries to
paties pavadinimo
poema) baletą „Eglė žalčių karalienė“.
8b kl. Filmo ,,Riešutų duona“ peržiūra ir aptarimas.

Virtuali viktorina- žaidimas
"Gamtos mokslų raktasklaustukas!" 8 klasėms

9.00-11.00 val. vadovėlių
pristatymas mokytojams.
Klasės valandėlės Aktų
salėje
8a - 9.00 - 9.30
8b - 9.30 - 10.00
8c - 10.00 - 10.30
11.00 val. Šv. Mišios
katedroje

Filmo ,,Ekskursantė”
aptarimas.8a, b klasėms

Filmo ,,Doriano Grėjaus portretas‘‘ peržiūra ir jo aptarimas pagal iš
anksto pateiktus aspektus.

11.00 val. (trukmė 40 min.)
Chemija - ,,Apie vandenį

9.00 val. (trukmė po 1,5-2
val.) Matematika -

8.00-10.00 val. vadovėlių
pristatymas mokytojams

Virtuali diskusija ,,Mano
šeimos istorija” 8c klasė
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IL3 kl. Spektaklis „Prieblandoje“. Lygina vaizduojamus žmonių
santykius A.Vienuolio
„Prieblandoje“ ir Žemaitės apsakyme „Marti“.
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/12706/spektaklis-antanasvienuolis-prieblandoje-i-d

(užterštumą, valymą)“
doc. Ramune Albrektienė

9-10.40 val. Tarptautinis
CLIL4STEAM (integruotas
gamtos mokslų ir anglų kalbos
mokymas) projektas I gimnazijos
klasių mokiniams Moodle
platformoje. Užduotis pateiks
anglų kalbos mokytojos
12.00 val. Projektas
”Elektromagneto surinkimas ir
išbandymas” If3, If4 grupėms

II

Filmo „Musių valdovas“ peržiūra ir aptarimas pagal pateiktus
klausimus
https://kinas.live/6989-musiu-valdovas-online-nemokamai.

12.00 val. (trukmė 40 min.)
Chemija – „Cheminės medžiagos
aplink mus“
doc. Dainius Paliulis
11.00 val. Projektas “Pats
pasigamink spektrometrą!“ IIf3
grupei

,,Kombinatorika, Klasikinė
tikimybė“ doc. Svetlana
Danilenko
11.00 val. (trukmė – 40
min.)
Fizika –„Gyvenimas tarp
elektromagnetinių bangų.
Kaip jos mus veikia?“ (kaip
žmogų veikia
elektromagnetiniai laukai,
kuriami mobiliojo ir radijo
ryšio priemonių) prof.
Dainius Jasaitis

10.00 val. Klasės valandėlės
lauko klasėje, gimnazijos
kieme, stadione, Aktų salėje
ar kt.

12.00 val. Projekto
”Elektromagneto
surinkimas ir išbandymas”
pristatymas If3, If4
grupėms
10.00 val. (trukmė – 40
min.)
Fizika – „Jonizuojanti
spinduliuotė mūsų
aplinkoje“ (kiek ir kur mes
gauname radiacijos ir ką
verta žinoti apie radiacijos
pavojų) prof. Dainius
Jasaitis
11.00 val. (trukmė po 1,5-2
val.) Matematika ,,Kombinatorika, Klasikinė
tikimybė“ doc. Svetlana
Danilenko
9.00 val. Projekto “Pats
pasigamink spektrometrą!“
IIf3 grupei pristatymas

10.00-12.00 val. vadovėlių
pristatymas mokytojams
12.00 val. Klasės valandėlės
gimnazijos kieme, stadione,
Aktų salėje ar kt.
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III

III LA3, k III LA Spektaklio pagal Vaižganto apysaką ,,Dėdės ir
dėdienės “ peržiūra ir aptarimas.
Spektaklio pagal V.Krėvės dramą ,,Skirgaila“ peržiūra ir aptarimas.
III LA3 kl. - radijo spektaklio „Meilės istorija pagal Vaižgantą“
klausymas ir aptarimas
https://www.lrt.lt/mediateka/audio/radijo-laidos/radijoteatras?fbclid=IwAR0Lzoo6BcTPp6JVzPMwPKql8hxDOYJmNXEg
5KoX6AQFOsZQU7uZciqQB5M
Dokumentinio-vaidybinio filmo apie J.Tumą-Vaižgantą peržiūra ir
aptarimas
lrt.lt/mediateka/irasas/1013709013/dokumentinis-filmas-tumokodeksas

10.00 val. (trukmė – 40 min.)
„Kaip modeliuojamas epidemijos
plitimas ir kodėl socialinė
distancija tokia svarbi“ doc.
Dalius Ratautas

Virtuali diskusija
,, 1941m. birželio trėmimai”
kam....?

IIIL4 kl. žiūri ir lygina V.Krėvės dramą „Skirgaila“ ir to paties
pavadinimo spektaklį. Kuris
kūrinys yra paveikesnis?
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13729/spektaklis-vincas-kreveskirgaila
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13722/spektaklis-vincas-kreveskirgaila

Paaiškinimas:
1.KONTAKTINĖ VEIKLA
2.NUOTOLINĖ VEIKLA
3.I,II,III GIMNAZJOS KLASIŲ VGTU GRUPIŲ NUOTOLINĖ VEIKLA ,,VGTU dienos“
4. VEIKLA MOKINIŲ PASIRINKTU LAIKU
5.Konsultacijos mokiniams, turintiems mokymosi spragų, vyksta pagal individualius grafikus nuotoliniu būdu.
6.BENDRI KONTAKTINIAI RENGINIAI

10.00-11.00 val. vadovėlių
pristatymas mokytojams
11.00 val. Klasės valandėlės
gimnazijos kieme, stadione,
Aktų salėje ar kt.

