
INFORMACIJA TĖVAMS 

 

Nuo 2021 m. balandžio 12 d. Mokykloje ugdymo procesas bus organizuojamas 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus bei 

nutarimus. 

 Informuojame, kad nuo pirmadienio visų mokinių laukiame mokykloje ir 

primename, kad mišrus mokymosi būdas nesudaro prielaidų tėvams neleisti mokinių į 

kontaktinį ugdymą. 

 

Mokykloje nustatytos šios ugdymo organizavimo taisyklės: 

1. Tam, kad būtų maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek 

pamokų metu, tiek po pamokų, koreguojamas Mokyklos pamokų laikas: 

2 – 4 klasių mokiniams pamokos prasideda 8.00 val. 

1A ir 1A klasės mokiniams pamokos prasideda 8.30 val.  

2. Tėvai į Mokyklą neįleidžiami. Mokyklą atrakinsime ir vaikus įleisime nuo 7.45 val. iki 

8.00 val. ir nuo 8.15 val. iki 8.30 val. 

4 klasės mokiniai į mokyklą įeina per savo klasės lauko įėjimą, 3 klasės mokiniai – per savo 

rūbinės įėjimą, 2, 1A ir 1B klasių mokiniai – per mokyklos korpuso įėjimą.  

3. Tėvai pradinių klasių mokinius palydi/pasitinka iki/prie Mokyklos korpuso durų.  

4. Po pamokų ar pailgintos dienos grupės veiklos mokiniai išleidžiami iš Mokyklos tėvams 

paskambinus mokytojai klasės telefonu. 

5. Pailgintos dienos grupės darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais: 

pirmų klasių mokiniams nuo 13.15 val. iki 17.00 val.; 

2 – 4 klasių mokiniams nuo 13.05 val. iki 16.50 val. 

6. Jei yra būtinybė susitikti su administracija, specialistais ar mokytojais, tėvai susitikimo datą, 

laiką ne vėliau kaip prieš vieną dieną suderina su asmeniu, su kuriuo nori susitikti.  

7. Mokinių maitinimas organizuojamas maksimaliai laikantis higienos ir saugumo principų. Po 

kiekvieno maitinimo bendra maitinimo organizavimo patalpa išvėdinama ir išvaloma. 

8. Pradinių klasių mokiniai pietus ir vakarienę valgo atskiromis klasėmis nustatytu laiku. 

Valgykloje vienu metu gali valgyti tik viena klasė ir tos klasės mokytojas.  

9. Mokinių iš namų atsinešti užkandžiai valgomi klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba 

valgykloje, pietaujant tos pačios klasės mokiniams.  

10. Tiek Mokyklos viduje, tiek lauke vengiama skirtingo amžiaus mokinių kontaktų. Pamokų 

ir pertraukų laikas Mokykloje sureguliuotas taip, kad būtų užtikrintas kiekvienos klasės 

izoliacijos principo taikymas. Pradinių klasių mokinius į lauką pertraukų metu privalo lydėti 

klasės ar pailgintos grupės mokytojas.  

11. Mokytojai atsako už betarpišką bendradarbiavimą su tėvais. Visa informacija tėvams 

privalo būti pateikta aiškiai, suprantamai ir laiku. 

12. Mokykloje privaloma maksimaliai laikytis numatytų saugos priemonių, visiškai ribojami 

Mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. Visi darbuotojai dėvi 

apsaugos priemones. Draudžiamas kontaktinis darbuotojų bendravimas su kitų klasių 

darbuotojais. Bendravimui naudojame tik klasių telefonus.  



13. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas/užsiėmimus, grupines veiklas organizuoti 

lauke. Jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai, oro temperatūros sąlygos, rekomenduojama 

veiklas organizuoti lauke. Fizinio ugdymo pamokos, jei leidžia oro sąlygos, būtina organizuoti 

lauke. Prašome pasirūpinti vaikams tinkama apranga. 

14. Pagal galimybes logopedo konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik 

su tos pačios klasės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos 

konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.  

15. Vaikas, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas visuomenės sveikatos specialisto 

kabinete ir apie tai informuojami jo tėvai. Gavus informaciją iš Mokyklos, tėvai privalo 

pasiimti vaiką iš įstaigos ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.  

16. Labai prašome visų Tėvelių sąmoningumo ir neleisti vaiko į mokyklą, jei kam nors iš 

šeimos narių pasireiškia bet kokie užkrečiamųjų ligų požymiai.  

17. Apie kiekvieną nustatytą Covid-19 atveją vaikui ar šeimos nariui tėvai privalo pranešti 

klasės mokytojai ar mokyklos administracijai.  

Prašome visų atsakingai laikytis Mokyklos reikalavimų, kad galėtumėme kuo ilgiau tęsti 

kontaktinį ugdymą Mokykloje.  

„Varpelio“ mokyklos-darželio administracija 

 

 

 

2 – 4 KLASIŲ PAMOKŲ LAIKAS  

 Pamokų laikas Pastabos 

1 pamoka 8.00 – 8.45  

2 pamoka 8.55 – 9.40  

3 pamoka 9.50 – 10.35 10.40 – 10.55 pietauja 4 klasė 

4 pamoka 10.55 – 11.40 11.40 – 12.00 pietauja 2 klasė 

5 pamoka 12.00 – 12.45 12.45 – 13.00 pietauja 3 klasė 

6 pamoka 13.05 – 13.50  

 

 

 

1A, 1B KLASIŲ PAMOKŲ LAIKAS 

 Pamokų laikas Pastabos 

1 pamoka 8.30 – 9.15  

2 pamoka 9.25 – 10.00  

3 pamoka 10.10 – 10.55 11.00 – 11.15 pietauja 1B klasė 

4 pamoka 11.15 – 12.00 12.00 – 12.15 pietauja 1A klasė 

5 pamoka 12.20 – 13.05  

6 pamoka 13.25 – 14.05  

 

 


