
UGDYMO ORGANIZAVIMAS  2020-2021 M. M. MOLĖTŲ PRADINĖJE  MOKYKLOJE 

I. 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.  
 Pirmų klasių mokinius, kol jie išmoks patys nueiti į rūbines ir klases, kieme pasitiks 

klasių mokytojos su tėvais sutartu laiku.   
 Į mokyklą nebus įleidžiami  mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir 

daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai 
(pvz., sloga, 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) ir 
konsultuojamasi Karštąją koronaviruso linija tel. 1808.  

 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.  
 

II.  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 valomos ir 
dezinfekuojamos 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.  
 

III. MAITINIMAS 
 Valgymo pertrauka mokiniams truks 40 min.:  

o Pirmokams – 9.20 – 10.00 val. (1 valgyklos salė),  
o Antrokams – 9.40 – 10.20 val. (2 valgyklos salė), 
o Trečiokams – 10.35 – 11.15 val. (1 valgyklos salė), 



o Ketvirtokams – 10.35 – 11.15 val. (2 valgyklos salė). 
 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, 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.  

 
IV. KITI UGDYMO PROCESO YPATUMAI  

 Muzikos pamokos bus 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.  

 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).  
 

V. 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., 
sloga, 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 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. 
 

VI. VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLA 
 VDM pradės veiklą nuo 12.30 val.  
 Bus formuojamos 3-4 grupės (priklausomai nuo pageidaujančių lankyti)  
 Iki 13.00 val. mokiniai bus lauke. 
 13.30 val. pietaus tie, kurie užsisakė maistą valgykloje ir/ar įsidėjo maisto dėžutes.  
 14.00 – 15.00 val. – savarankiško mokymosi valanda (namų darbai, skaitymo 

pratybos, mokymasis su pagalba mokytojų ir/ar padėjėjų).  



 Nuo 15.00 val. laisvalaikis, užsiėmimai su grupių auklėtojomis.  
 Grupės veiklą baigia 17.30 val.   
 Vaikai, kurių tėveliai vėluos (dėl darbo ir kt. svarbių priežasčių) tėvų lauks prie 

budėtojo I aukšto fojė.    

 

 


