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UGDYMO ORGANIZAVIMAS  MOLĖTŲ PRADINĖJE  MOKYKLOJE NUO   

2021 M. BALANDŽIO 12 DIENOS    

   

I. MOKYKLA DIRBA MIŠRIU BŪDU:    
• Nuo balandžio 12 dienos kontaktiniu būdu mokysis 1 ir 4 klasės, 2 ir 3 klasės dar 

mokysis nuotoliniu būdu.    
• Balandžio 19-23 dienomis į mokyklą grįžta 2 ir 3 klasės, o 1 ir 4 grįžta į nuotolinį 

ugdymą.  Taip keisis kas antrą savaitę. 
• Mokiniai, kurie mokykloje mokėsi iki pavasario atostogų (jei tėvai dėl darbo neturi 

galimybės būti su vaikais ar namuose nėra tinkamų sąlygų vaikui mokytis) ir toliau 
atvyksta į mokyklą ir priklausomai nuo to kaip mokosi kiti jo klasės mokiniai tęsia 
mokymąsi iš mokyklos.    

• Pamokos mokykloje vyks nuo 8.00 iki 13.00 val.    
• Logopedės pratybos vyks nuotoliniu būdu pagal patvirtintą nuotolinio mokymosi 

tvarkaraštį.   
• Specialioji pedagogė dirbs mišriu būdu: su mokiniais, esančiais mokykloje dirbs 

kontaktiniu būdu, išsaugant saugius atstumus, o su kitais – nuotoliniu.     
• Tikybos ir etikos pamokos vyks nuotoliniu būdu, jei jungiami mokiniai iš 2 ar 

daugiau klasių.  Jei dalyko mokosi tik vienos klasės mokiniai, vyks pamokos ir 
kontaktiniu būdu (jei klasė mokykloje), ir nuotoliniu (jei tos klasės mokiniai 
mokosi iš namų).    

• Neformaliojo ugdymo būreliai, kurie vykdavo mokyklos patalpose, vyks tik 
nuotoliniu būdu. Išskyrus tuos, kurie vyksta lauke nedidesnėmis kaip 5 mokinių 
grupėmis arba būrelio veiklos vyksta tik vienos klasės mokiniams, kurie tą savaitę 
mokosi kontaktiniu būdu. Tėvus informuoja būrelių vadovai.    

• VDM po pamokų veiklos nevykdys, išskyrus tuos atvejus, kai grupę lanko tik 
vienos klasės, kuri tą savaitę mokosi kontaktiniu būdu, mokiniai.   

   
II. MOKINIŲ ATVYKIMAS Į MOKYKLĄ IR GRĮŽIMAS Į NAMUS    

   
• Savarankiškai į mokyklą atvykę mokiniai, palikę apsiaustus, striukes, lauko batus 

rūbinėse – eina į savo klases.    

• Tėvai mokinius palydi į mokyklos kiemą, toliau mokiniai savarankiškai eina į 
rūbines ir klases.    

• Į mokyklą nebus įleidžiami  mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas ar ūmių 
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., kosulys, 
karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas ir pan.). Jei tokie požymiai pasireikš jau į 



mokyklą atvykusiam mokiniui, jis bus nedelsiant izoliuojamas, apie tai bus 
informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai).     

• DRAUDŽIAMA į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija 
izoliacijos laikotarpiu.    

• Vykstant į mokyklą ar namus mokykliniu ar maršrutiniu autobusais būtina dėvėti 
kaukę. Mokykliniame autobuse sėdėti nurodytoje vietoje, jos nekaitalioti 
savavališkai.    

   
III. SAUGUMAS BENDROSE PATALPOSE IR KLASĖSE   

   
• Bendrose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, eidami į biblioteką ar kitas patalpas – 

dėvi burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones (toliau – kaukes) tiek mokiniai, 
tiek su jais dirbantis personalas.   

• Ugdomoji veikla maksimaliai vyks savo klasėse.    
• Kitomis mokyklos patalpomis mokiniai naudosis tik atskiromis klasėmis, 

nesusitikdami su kitomis grupėmis, pagal iš anksto sudarytus ir prie klasių 
iškabintus grafikus, darant vienos pamokos pertrauką tarp užsiėmimų, klasėms ar 
kabinetams vėdinti, paviršiams ar priemonėms dezinfekuoti.    

• Salės, kuriose vyks šokio ar kūno kultūros pamokos, bus vėdinamos pieš kiekvieną 
pamoką ir dezinfekuojamos priemonės, valomos kas 2-3 pamokas.    

• Patalpos, kur vyks ugdymo procesas bus vėdinamos kiekvienos pertraukos metu.    
• Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, elektros 

jungikliai, laiptų turėklai ir pan.) bus valomi paviršiams valyti skirtu valikliu 2 
kartus per dieną.   

• Mokykloje iš vienų patalpų į kitas ar lauką mokiniai vaikščios organizuotai kartu 
su juos mokančia mokytoja.     

• Mokiniai neturės kontakto su kitais mokyklos darbuotojais (ne mokytojais ar 
pagalbos specialistais), nebent kiltų būtinybė.    

   
IV. MAITINIMAS   

• Valgymo pertrauka mokiniams truks 40 min.:    
o Pirmokams – 9.20 – 10.00 val. (1-2 valgyklos salės po 2 klases  
kiekvienoje),  o Antrokams – 9.40 – 10.20 val. (1-2 valgyklos salės po 2 klases 
kiekvienoje), o Trečiokams – 10.35 – 11.15 val. (1-2 valgyklos salės po2 
klases kiekvienoje), o Ketvirtokams – 10.35 – 11.15 val. (1-2 valgyklos salės 
po 2 klases kiekvienoje).    
o Mokiniai, kurie mokykloje mokosi ne su savo klasėmis – 10.45 – 

11.15 val.    
o Pavalgę likusį pertraukos laiką mokiniai kartu su klasės mokytoja 

leidžia lauke.    
• Visi mokiniai, kurie valgys mokyklos valgykloje, turės iš vakaro užsakyti maistą 

(organizuoja klasės mokytoja, ne su savo klase besimokantiems užsako socialinė 
pedagogė).    



• Pirmadieniui būtina užsakyti penktadienį.   
• Maistas ir valgymo įrankiai padengiami kiekvienam vaikui, laisvo pirkimo nebus, 

eilėse mokiniai nestovės.    

• Savo atsineštą maistą valgys kartu su klasės draugais valgykloje.    
   
V. KITI UGDYMO PROCESO YPATUMAI    

   
• Muzikos pamokos vyks po dvi vieną dieną vienai klasei, po to bus daroma vienos 

pamokos pertrauka paviršių ir priemonių valymui ir kabineto vėdinimui.   
• Kituose kabinetuose (informacinių technologijų, laboratorijoje) pamokos taip pat 

bus dvi iškart vienai klasei, po to valymas, vėdinimas ir dar viena klasė galės 
naudotis.   
Tokiu būdu viename kabinete vieną dieną galės mokytis dvi klasės.     

• Sportuojant salėje bus daromos pertraukos: po antros ir šeštos pamokų ( 7 valandą 
ryte, taip pat trečia ir septinta pamokos valymui, vėdinimui).    

• Anglų kalbos pamokos vyks kabinete, pertraukų metu dezinfekuojami dažnai 
liečiami paviršiai, vėdinamas kabinetas.    

   
VI. TĖVAI MOKYKLOJE IR IŠLEIDŽIANT VAIKUS Į MOKYKLĄ   

 
• Vaikus tėvai palydi iki mokyklos kiemo.   
• Pasirūpina, kad vaikai turėtų kaukes, nebūtų karščiuojantys (37,3°C ir daugiau)  ar 

turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių 
(pvz., kosulys, karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas ir pan.).    

• Pasirūpina, kad vaikai be reikalingų mokymuisi priemonių turėtų lengvus batukus 
(gali būti ir basutės ar šlepetės) dėvėti klasėje ir kitose mokyklos patalpose.   

• Jei vaikai serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių negali lankyti mokyklos įprastu būdu – 
pasirūpina gydytojų pažymomis dėl namų ar nuotolinio mokymo.    

• Dėl trumpalaikio negalavimo ar izoliavimosi nedelsiant informuoja klasės 
mokytoją, kuris paskirs savarankiško ar nuotolinio mokymosi užduotis ir 
pakonsultuos mokinį ar tėvus.    

• Pagrindinė bendravimo priemonė su tėvais – elektroninis dienynas TAMO.    
• Į mokyklą atvykti tik iš anksto suderinus laiką su asmeniu, su kuriuo yra būtinybė 

susitikti.    
• Tinkamiausias laikas atvykti, kai baigiasi pamokos mokiniams ir sumažėja mokinių 

srautai mokykloje.    
• Jei atvykstate į mokyklą nesusitarę, laukite I aukšto fojė, kol budėtojas išsiaiškins, 

ar bus asmuo, su kuriuo norite pabendrauti, ar galės jus priimti.    
• PASIRŪPINTI TINKAMA APRANGA IR APAVU, KAD VAIKAI GALĖTŲ 

KASDIEN IŠEITI Į LAUKĄ.   
   
VII. VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS VYKS TIK ATSKIROMS KLASĖMS.   



• Pirmą savaitę, kai kontaktiniu būdu mokysis 1-4 klasių mokiniai, bus 
formuojamos 4 VDM grupės tik iš pirmų klasių mokinių.   

• Antrą savaitę, kai mokysis 2-3 klasių mokiniai, taip pat bus formuojamos tik 4 
VDM grupės iš atskirų klasių mokinių (atsižvelgsim į pageidaujančių vienoje 
klasėje skaičių).   

• Kitiems tėveliams ir vaikams siūlome alternatyvią pagalbą – Molėtų dienos centrą.   
  
P.S.   
PAGALBA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), KURIEMS BŪTINA 
VAIKŲ PRIEŽIŪRA PASIBAIGUS PAMOKOMS:    
   
Nuo vasario 1 d. naujai veiklą pradėjo vaikų dienos centras, įsikūręs Molėtų vaikų 
savarankiško gyvenimo namuose.  Vaikų dienos centras dirba kiekvieną darbo dieną 
nuo 13 iki 17 val.    
   
Čia teikiamomis paslaugomis gali naudotis VISI 1-5 klasių moksleiviai.   Su 
vaikais užsiima kvalifikuoti savo srities specialistai, kurie vaikus įtraukia į 
įdomią, naudingą ir prasmingą veiklą.    
Kviečiame ir raginame tėvelius kreiptis ir naudotis vaikų dienos centro paslaugomis    
   
Informuojame, kad įstaigoje yra laikomasi visų saugumo (covid-19) rekomendacijų, 
o įstaigos darbuotojai paskiepyti covid-19 vakcina.    
Į visus jūsų iškilusius klausimus mielai atsakys:   
Soc. darbuotoja    
Edita Ratkevičienė   
Tel. nr. 867471583   
El. paštas: priežiūravaikams@gmail.com   
FB: www.facebook.com/Socialinė-vaikų-priežiūra-Molėtų-dienos-centras   

     
   


