
 Mokymo (-si) ekstremaliomis sąlygomis nuotoliniu būdu Prienų r. Stakliškių gimnazijoje planas 

 

Laikas Pamokos Mokytojas Mokinys Pastabos 

8.00 – 8.20 0 pamoka Auklėtojas bendrauja su auklėtiniais, surenka informaciją apie 

poreikius, sunkumus, pasako naujienas 
Teikia pastebėjimus apie 

patiriamus sunkumus mokantis 

ir būnant mokykloje. 

 

8.20 – 9.05 1 pamoka Mokytojas veda pamoką ir privalo atsižvelgti į mokinių poilsio 

poreikius,  pertrauka derinama su mokiniais, atsižvelgiant į pamokos 

struktūrą. 

Mokinys laikosi susitarimų, 

aktyviai dalyvauja pamokoje. 

Kartu su mokytoju suderina 

poilsį nuo ugdymo (-si) 
veiklos.  

 

9.15 – 10.00 2 pamoka Mokytojas veda pamoką ir privalo atsižvelgti į mokinių poilsio 
poreikius,  pertrauka derinama su mokiniais, atsižvelgiant į pamokos 

struktūrą. 

 

10.15 – 11.00 3 pamoka Mokytojas veda pamoką ir privalo atsižvelgti į mokinių poilsio 

poreikius,  pertrauka derinama su mokiniais, atsižvelgiant į pamokos 
struktūrą. 

 

11.30 – 12.15 4 pamokos Mokytojas veda pamoką ir privalo atsižvelgti į mokinių poilsio 

poreikius,  pertrauka derinama su mokiniais, atsižvelgiant į pamokos 
struktūrą. 

 

13.00 – 15.00 5-8 pamoka Mokytojas paskiria užduotis ir savarankišką darbą, kurį mokinys 

atlieka. 
 

12.20 Aptarimas Auklėtojas aptaria dieną su mokiniais  

     

     

 

 

 

 

 



  Mokymo (-si) ekstremaliomis sąlygomis Prienų r. Stakliškių gimnazijoje planas 

 

Laikas Pamokos Mokytojas Mokinys 1-4 klasės 5-8 klasės 9-12 klasės Pastabos 

8.10 – 8.20 0 pamoka Auklėtojas bendrauja 

su auklėtiniais, 

surenka informaciją 
apie poreikius, 

sunkumus, pasako 

naujienas 

Teikia pastebėjimus apie 

patiriamus sunkumus 

mokantis ir būnant 
mokykloje. 

Atvykę mokiniai 

su kaukėmis  

savo klasėse jas 
gali nusiimti. 

Atvykę mokiniai 

su kaukėmis  

savo klasėse jas 
gali nusiimti. 

Atvykę mokiniai 

su kaukėmis  

savo klasėse jas 
gali nusiimti. 

 

8.20 – 9.15 1 pamoka Mokytojas kartu su 
mokiniais skaito 

pasirinktą knygą 5-7 

minutes. Vėliau veda 
pamoką pats 

planuodamas mokinių 

poilsį. Mokinių poilsį 
suplanuoti būtina, bet 

jo pasirinkta vieta 

neribojama. Mokiniai, 

norintys išeiti iš savo 
kabineto privalo dėvėti 

apsaugos priemones. 

Mokinys laikosi susitarimų, 
aktyviai dalyvauja 

pamokoje. Kartu su 

mokytoju suderina poilsį 
nuo ugdymo (-si) veiklos. 

Mokiniai, norintys išeiti iš 

savo kabineto privalo dėvėti 
apsaugos priemones. 

Rekomenduojama 

trumpesnių pertraukų metu 

pasidaryti arbatos, pažaisti 
stalo žaidimus, o ilgesnių 

pertraukų metu išeiti 

pasivaikščioti į lauką. 
Kaukės privalomos, jei 

uždarose patalpose, kai 

išeinama iš kabineto, 

atvirose erdvėse, kai 
išeinama iš mokyklos 

teritorijos ir susiduriama su 

kitų klasių mokiniais bei 
važiuojant mokykliniu 

autobusiuku. 

    

9.15 – 11.20 2-3 

pamokos 

Mokytojas veda 
dvigubą pamoką ir 

privalo atsižvelgti į 

numatytą mokinių 

valgymo laiką ir tuo 
metu juos palydėti iki 

valgyklos. Mokiniai 

valgo savarankiškai ir į 
klasę grįžta sutartu 

laiku. Likusi 20 

minučių pertrauką 

9.40-10.00  
1-2 klasės 

10.00 – 10.20 

3-4 klasės 

10.20-10.40 
valgo 5-6 kl. 

10.40 – 11.00 

valgo 7-8 kl. 

 

11.00 – 11.20 
valgo 9-10 kl. 

Valgo po 11.20 

per savo langus 

valgo 11 ir 12 kl. 

 



derinama su mokiniais, 

atsižvelgiant į 
pamokos struktūrą. 

11.20 – 12.10 4 pamoka Mokytojas veda 

pamoką ir 5 min. 

pertrauką suplanuoja 
kartu su mokiniais, 

atsižvelgiant į 

pamokos struktūrą. 

    

12.10 – 14.05 5-6 

pamokos 

Mokytojas veda 
dvigubą pamoką ir 

privalo atsižvelgti į 

mokinių poilsio 
poreikius, 15 minučių 

pertrauką derinama su 

mokiniais, 

atsižvelgiant į 
pamokos struktūrą. 

6 pamoka baigiama 

13.55 

    

14.05 – 14.50 7 pamoka Mokytojas veda 

pamoką ir pertrauką 

suplanuoja kartu su 

mokiniais, 
atsižvelgiant į 

pamokos struktūrą. 

    

14.55 – 15.40  8 pamoka Mokytojas veda 
pamoką. 

    

        

        

 

 



 


