
Ugdymo organizavimas nuo 2020 m. lapkričio 9-27 dienos 

  

Į mokyklą renkamės: 

 1 - 4 klasių mokiniai iki 8.15 val.  

 5 - 8 klasių mokiniai – nuotolinis ugdymas (lapkričio 9-27 d.) 

Pamokų laikas 1-4 klasių mokiniams                          

1 pamoka - 8.15 - 9.00 

2 pamoka - 9.10 – 9.55 

3 pamoka - 10.15 - 11.00 Valgymo laikas  1- 4 klasių mokiniams pagal  

4 pamoka - 11.20 - 12.05              suderintą grafiką. 

5 pamoka - 12.25 - 13.10 

 

Bendra tvarka: 

1. Prašome tėvelių į mokyklą neleisti blogai besijaučiančių, turinčių temperatūros vaikų. 

2. Atvykstant į mokyklą ir  visose bendrose mokyklos patalpose ( koridoriuose, salėse ir 

pan.) visų klasių mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (kaukes). 

3. Klasėse mokiniai turi būti su kaukėmis. 

4. 1 - 4  klasių mokinių tėvai su vaikais atsisveikina ir po pamokų susitinka mokyklos 

kieme. Į mokyklą tėveliai įleidžiami nebus. Į mokyklą galima patekti tik susitarus su 

mokytoja ar administracija. 

5. Mokiniai mokosi vienoje klasėje. Į klases ateina mokytojai.  Pertraukų metu mokiniai 

būna klasėse ir pagal sudarytą grafiką (keičiantis klasėmis išeina į bendrąsias 

patalpas-koridorius). 

6. Numatytas valgymo laikas. 1 – 4 klasių mokiniai valgykloje  valgys pagal suderintą 

laiką atskiriant srautus. Mokiniai norintys nusipirkti valgykloje užkandžių galės tai 

daryti tik jų klasei numatytu valgymo laiku. 

7. Mokinys, kuriam pamokų metu pasireikš karščiavimas (37,3 oC  ir daugiau) ar kiti 

ligos požymiai, bus izoliuojamas, informuojami  tėvai. 

 

 

Valgymo laikas 1-4 klasių mokiniams:  

1c klasė – 9.45 val. 

1a, 1b klasės - 10.05 val. 

2a ir 2b klasės – 10.30 val. 

2c klasė – 10.45 val. 

3a ir 3c klasės. – 11.00 val. 

3b ir 4a klasės  - 11.30 val. 

4b ir 4c klasės  12.00 val. 

 

 

Kaip bus ugdomi vaikai nuo rudens? 

Rekomendacijos ir pagrindiniai reikalavimai ikimokykliniam, priešmokykliniam ir 

bendrajam ugdymui čia  

 Žmonės, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose 

erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose 

uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 

metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, 

respiratorius ar kt. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti 

neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei. Jeigu mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas 

negali dėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės dėl savo sveikatos būklės ar 

vykdomos veiklos specifikos, jam gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 



 Šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei būtina paskirti vieną konkrečią klasę, 

kurioje vyks visos pamokos, išskyrus technologijų, gamtos mokslų dalykus. Kitose klasėse 

greta turėtų taip pat mokytis bendraamžiai, kad būtų galima išvengti skirtingo amžiaus 

mokinių kontaktų. Jei ugdymui naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir 

pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, 

inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. 

 Mokykloje bus būtina reguliuoti mokinių srautus, kad kuo mažiau susidurtų skirtingo 

amžiaus mokiniai. Dėl to patariama pamokas skirtingų klasių mokiniams pradėti ne tuo pačiu 

laiku, pvz., pamokų pradžios laikas 5 klasių mokiniams galėtų būti 9 val., 6 klasių – 8 val. 

Mokykla turėtų pasirengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose. Jeigu 

mokykloje yra galimybė, būtina numatyti kelis įėjimus, kelis skirtingus išėjimus ir kelią, 

kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta. 

 Rekomenduojama organizuoti po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės, o pietų 

pertraukai skirti ilgesnį laiką. Patariama kai kurių dalykų pamokas vesti lauke, jeigu tinkama 

mokyklos aplinka, oro temperatūra. Mokiniams bus būtinai teikiama švietimo ir mokymosi 

pagalba, konsultacijos galės būti organizuojamos ir nuotoliniu būdu. 

 𝐌𝐚𝐢𝐭𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐬.Mokiniai pavalgyti galės klasėse, maistą patiekus vienkartiniuose 

induose, arba mokyklos valgykloje, jeigu bus skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių 

mokiniams. Valgykloje kartu pietauti turėtų tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių 

klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve. Mokyklos valgykloje turi būti 

užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas 

šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės 

rankoms nusišluostyti. 

 𝐌𝐨𝐤𝐢𝐧𝐢𝐮̨  𝐯𝐞𝐳̌ 𝐢𝐨𝐣𝐢𝐦𝐚𝐬. Mokiniai, kurie į mokyklas atvažiuoja ir grįžta mokykliniais 

autobusais, turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo. Visi turi dėvėti kaukes, 

išskyrus tuos, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis 

ligomis ir kaukės dėvėti neįmanoma. Autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai 

liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių 

grupę. Mokiniai, važinėjantys maršrutiniais autobusais, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, kaip ir kiti keleiviai. 

 𝐍𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐮̨𝐬𝐢𝐬 𝐯𝐚𝐢𝐤𝐮̨  𝐬 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐢𝐦𝐚𝐬. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos galės vykti 

laikantis vaikų grupių izoliacijos principo. Vaikai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės 

veiklose, vengiama skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla. Tėvai 

ar kiti suaugusieji asmenys, kurie nedalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, uždarose 

patalpose, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones. 

 𝐊𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮̨𝐬𝐨 𝐚𝐭𝐯𝐞𝐣𝐢𝐬 𝐦𝐨𝐤𝐲𝐤𝐥𝐨𝐣𝐞. Jeigu mokyklos vadovas iš mokytojo, kito 

darbuotojo, mokinio, jo tėvų gaus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą 

(koronoviruso infekciją), apie tai nedelsdamas privalės informuoti Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Vadovas privalės bendradarbiauti su 

centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija. Jei 

mokyklos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 liga, mokyklos mokiniams 

ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu: ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 



numatyto laiko skiriama sinchroniniam ugdymui, kai visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja 

kurse per atstumą, tačiau tuo pat metu, ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam 

ugdymui, kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. paštu bei kitomis 

panašiomis priemonėmis. Bendruosiuose ugdymo planuose taip pat numatyta, kad 

nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė negali viršyti 2 valandų. 

 Svarbiausią informaciją #mokykloms, kaip ruoštis artėjantiems mokslo metams, 

rasite  www.smm.lt/2020-2021-mokslo-metai  Sveikatos apsaugos ministro – 

operacijų vadovo sprendimai  https://bit.ly/3gcaHdL 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mokykloms?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.smm.lt%2F2020-2021-mokslo-metai%3Ffbclid%3DIwAR2TamHO4ldbD9wT6pBQ_PPHLwic7pCtvyiFfiq_KX0bnOb0H9sC2zXbfck&h=AT1hsD9l-Y64392QS1-DFo0gwrsJ4i852Ip7VcZNlhHkyLknjYF5TH3E45XZd4AawAqYUMwHnwQGPMYeCelWXViEjnJvyz_Xz_A-wPXlT3eWq2P4_U4Z73aKrZSzfLgCViWnAtuj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3gcaHdL%3Ffbclid%3DIwAR29CujqhXnYa-pXdr6DLu5JaoLUP4S_fxQceVYL70adFENE5sXUK-x-j2I&h=AT0cGdnnj4_0YZwCwMCKS70D1Nko3BOJ93r2cWWwy7tkWdfsYkDgRkTp-_s5RoEj2ThleplNhmdzlkXlQ5ROsfTi6e3qZPqYfb4kRJ-DMzE8HBGE6YW9SkeRcB7vp43shovDSDBZ

