
KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLA-DARŽELIS 

Informacinis laiškas 

2020-09-01 
 

 Gerbiami Tėveliai, 

 2021–2022 mokslo metai organizuojami ir toliau laikantis operacijų vadovo – sveikatos apsaugos 

ministro nustatytų saugumo reikalavimų. Supažindiname Jus su tvarka, kuria vadovausimės nuo rugsėjo 1 d. 

 

Šiais mokslo metais „Varpelio“ mokykloje-darželyje mokysis 118 mokinių: 24 pirmokai, 46 antrokai, 24 

trečiokai ir 24 ketvirtokai.  
 

Mokykloje dirbantys mokytojai: 

1 klasė – mokytoja metodininkė Danguolė Virbašienė  (klasės tel.: 865775726); 

2A klasė – mokytoja metodininkė Inga Medeikienė  (klasės tel.: 865775727); 

2B klasė – mokytoja metodininkė Daiva Stojanienė  (klasės tel.: 865775730); 

3 klasė – vyresnioji mokytoja Gitana Karužienė  (klasės tel.: 865775728);  

4 klasė – mokytoja metodininkė Aušra Kavolienė (klasės tel.: 865775729); 
 

Anglų kalba – vyresnioji mokytoja  Sandra Keršienė; 

Tikyba ir informacinės technologijos – vyresnioji mokytoja Lina Griciūtė; 

Šokis – mokytoja ekspertė Jolanta Budrienė; 

Muzika – mokytoja metodininkė Gražina Gončarenko. 
 

 

 

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

 Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, 

Rugsėjo 1-osios šventinis renginys 10.00 val. bus organizuojamas Mokyklos kieme, dalyvaujant vienam 

mokinį lydinčiam asmeniui. Po renginio mokiniams vyks Pirmoji pamoka klasėse. Atsižvelgiant į saugumo 

reikalavimus, tėvai į klasę įleidžiami nebus. Tuo metu, kol vaikams vyks Pirmoji pamoka, prašysime tėvelių 

užpildyti prašymus dėl dorinio mokymo, maitinimo, pailgintos dienos pasirinkimo.  
  

Informacija apie pamokų laiką 
Siekiant valdyti mokinių srautus, nuo rugsėjo 2 d. pamokos prasidės skirtingu laiku. Mokykla dirba be 

skambučio. Orientacinis pamokų laikas: 
 

3–4 KLASIŲ PAMOKŲ LAIKAS  
 Pamokų laikas Pastabos 

1 pamoka 8.00 – 8.45  

2 pamoka 8.55 – 9.40  

3 pamoka 9.50 – 10.35  

4 pamoka 10.55 – 11.40  

5 pamoka 12.00 – 12.45  

6 pamoka 13.05 – 13.50  
 

1–2 KLASIŲ PAMOKŲ LAIKAS 
 Pamokų laikas Pastabos 

1 pamoka 8.30 – 9.15  

2 pamoka 9.20 – 10.05  

3 pamoka 10.10 – 10.55  

4 pamoka 11.15 – 12.00  

5 pamoka 12.20 – 13.05  

6 pamoka 13.25 – 14.05  

 

1-4 klasių mokinius palydintys asmenys į Mokyklą neįleidžiami. Mokinių tėvai įleidžiami į Mokyklą tik 

esant labai svarbioms aplinkybėms, iš anksto susitarus su mokytojais ar Mokyklos administracija.  



Informacija dėl mokinių maitinimo 

Valgykloje mokinių maitinimas bus organizuojamas srautais. Visi mokiniai, kurių tėvai iki rugsėjo 1 d. 

bus pateikę prašymus dėl maitinimo, valgys mokyklos valgykloje nuo rugsėjo 6 d.  

Visiems pirmų – antrų klasių bus teikiami nemokami pietūs nuo rugsėjo 2 d.. 
 

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą pradinių klasių mokiniams: 
 

Klasės 
Vienos dienos atlyginimo dydis (Eur) 

už maisto produktus abonentinis mokestis  

 

3-4 klasės: 

Pusryčiai, pietūs ir vakarienė 3,00 1,00 

Pusryčiai 0,90 1,00 

Pusryčiai ir pietūs 2,25 1,00 

Pietūs 1,35 1,00 

Pietūs ir vakarienė 2,10 1,00 

Vakarienė 0,75 1,00 

 

1-2 klasės: 

Pusryčiai 0,90 0,60 

Pusryčiai ir vakarienė 1,65 0,60 

Vakarienė 0,75 0,60 

 

Tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį keisti 2 kartus per metus – rugsėjo 1 d. ir vieną 

kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos). Prašymai raštu pateikiami prieš 10 

kalendorinių dienų. 
 

Informacija dėl pailgintos dienos grupės 

2021-2022 m. m. bus teikiama mokama popietinė pailgintos dienos grupės paslauga. Dėl ekstremalios 

situacijos šalyje pailgintos dienos grupę gali lankyti tik tos pačios klasės mokiniai. Minimalus mokinių skaičius 

grupėje yra ne mažesnis kaip 15. Jeigu per mokslo metus mokinių sumažėja daugiau nei minimalus mokinių 

skaičius – grupė iškomplektuojama. Prašome labai atsakingai pasirinkti pailgintos dienos grupės paslaugą. 
Informuojame, kad 2018-12-20 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-270 nustatytas 

atlyginimo už teikiamą paslaugą dydis 1 asmeniui – 0,30 euro už vieną valandą (apie 23,00 Eur per mėnesį). 

Visi mokiniai, kurių tėvai iki rugsėjo 1 d. bus pateikę prašymus dėl pailgintos dienos grupės paslaugos, 

galės lankyti grupę nuo rugsėjo 6 d. Pailgintos dienos grupių darbo laikas „Varpelio“ mokykloje-darželyje: 

1 klasės mokiniams: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 13.15 val. iki 17.00 val. 

2-4 klasių mokiniams pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 13.00 val. iki 17.15 val., 

penktadieniais – pailgintos grupės nėra.  
 

Dalyvavimas programose 
Ir toliau vykdoma „Ekonominio raštingumo pradmenų“ programa visiems mūsų mokyklos mokiniams. 

Vaikai susipažins su ekonominėmis sąvokomis, suvoks prekių ir paslaugų svarbiausius gamybos aspektus, 

išsiaiškins, kokie yra gamybos būdai, žaisdami mokysis įvertinti pelną ir nuostolį bei kitus „rimtus“ 

ekonominius dalykus. Programos vadovė – pradinių klasių mokytoja metodininkė Inga Medeikienė. 

2021-2022 mokslo metais 1 klasės mokiniams skirta 1 savaitinė pamoka ankstyvajam anglų kalbos 

mokymui, 2-4 klasių mokiniams – 1 savaitinė pamoka informacinių komunikacinių technologijų ugdymui, 3 

klasės mokiniams – gamtamoksliniam ugdymui. 

Antros klasės mokiniai visus mokslo metus dalyvauja Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programoje. Nuo 2021 m. rugsėjo 2 d. kiekvieną savaitės antradienį 

10.50 – 11.35 val. 2 klasės mokiniams privaloma kūno kultūros pamoka vyks „Gintaro“ sporto centre. 
 

 



Informacija dėl elektroninio dienyno 
      2021–2022 mokslo metais įdiegiamas naujas elektroninis dienynas – „Mano dienynas“. Prisijungimo 

prie dienyno duomenis tėveliai gaus rugsėjo mėnesį, kai bus perkelti duomenys iš Mokinių registro. Iki to laiko, 

kol pradės veikti elektroninio dienyno tėvų informavimo sistema, tėvai informaciją gaus elektroniniu paštu ar 

mokytojų sukurtomis socialinių grupių paskyromis. 

 

Informacija apie 2021-2022 mokslo metų mokinių atostogas: 

 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

Vasaros atostogos 2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d. 
 

Mokinių lankomumas 
Prašome tėvų neleisti į mokyklą sergančių vaikų. Jei mokiniui pamokų metu bus pastebėti simptomai, 

nedelsdami informuosime tėvus, kad mokinys saugiai būtų grąžinamas namo bei rekomenduosime nedelsiant 

susisiekti su savo šeimos gydytoju. Tokiu atveju, jei mokiniui bus nustatyta teigiama COVID-19 diagnozė, apie 

ją būtina nedelsiant informuoti klasės mokytoją, kad galėtume skubiai priimti visus būtinus Mokyklos 

bendruomenės saugumą užtikrinančius sprendimus.  
 

Atsižvelgiant į 2021-08-30 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 

AD1-1010, Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, bus vykdoma savikontrolė greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais. Dėl testavimo 

organizavimo informuosime artimiausiu laiku. 
 

Šiame Informaciniame laiške pateikti „Varpelio“ mokyklos-darželio sprendimai parengti atsižvelgiant į 

šios dienos epidemiologinę situaciją šalyje. Besikeičiant COVID-19 situacijai, atitinkamai bus koreguojami ir 

Mokyklos sprendimai.  

Norint užtikrinti „Varpelio“ mokyklos-darželio bendruomenės saugumą ir sveikatą, prašome visų 

supratingumo bei laikytis mokyklos taisyklių ir priimtų susitarimų. 

 

 

 

 

 

Sėkmingų ir kūrybiškų naujų mokslo metų! 

Būkime kartu. Būkime sveiki. Tikėkime ir pasitikėkime vieni 

kitais 

 

 


