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Mokiniai į mokyklą bus įleidžiami per du įėjimus: 

 CENTRINĮ įėjimą 1a, 1b, 4a, 4b, 4c; 

 ŠIAURINĮ įėjimą (iš kitos mokyklos pusės) 1c, 3d, 4d, 4e. 

Viršutiniams lauko rūbams bus skirtos kabyklos prie klasių. Rūbinės neveiks.  

Užsienio kalbos, dorinio ugdymo, muzikos pamokos vyks nuotoliniu būdu savo 

klasėse arba tik TAI klasei skirtame atskirame kabinete (jei klasė dalinama į 

pogrupius).  

Fizinio ugdymo pamokos vyks lauke, nepalankiomis oro sąlygomis, sporto salėse.  

Svarbu laikytis asmens higienos ir saugumo reikalavimų 

 kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, rankas muiluojant ne trumpiau 

nei 20 sek.; 

 vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną; 

 laikytis atstumo bendraujant, neliesti kito žmogaus ar jo asmeninių daiktų; 

 laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine 

servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę). 

 dėvėti kaukes, kai yra pereinama iš vienos patalpos į kitą arba klasėje pamokų 

metu, jei taip nutaria klasės bendruomenė; 

 nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti asmenims, 

kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 

asmens sveikatos būklei. 

Turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) reikia likti namuose ir  kreiptis į 

gydytoją, pasijutus blogai mokykloje nedelsiant kreiptis į klasės auklėtoją ar 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistą. 

Mokiniams privalu laikytis mokytojų nurodymų.  

Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) į mokyklą galima įeiti iki budėtojų posto ir 

tik dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.  

Atvykti į mokyklą tėvams ar kitiems asmenims bus leidžiama tik iš anksto susitarus 

su darbuotoju, pas kurį vykstama, ir laikantis visų saugos reikalavimų.  

 



MAITINIMAS: 

Priešpiečius ir / ar pietus galima atsinešti ir valgyti kartu su klase mokyklos 

valgykloje. 

Galima bus nusipirkti pietus ir užkandžius mokyklos valgykloje laikantis visų 

saugumo reikalavimų. 

Kiekvienos klasės mokinių maitinimo už gruodžio mėn. likučius gaus klasės 

auklėtojos ir suderins su tėvais mokėjimą už balandžio mėn.  

Mokiniai valgykloje bus maitinami tokiu laiku: 

10.35-10.50 – pietūs 1c, 3d, 4d, 4e klasėms; 

11.35-12.05 – pietūs 1a, 1b, 4a, 4b, 4c klasėms; 

Visos dienos grupės (VDM) – pirmų klasių mokiniai, kurie po pamokų pasiliks 

mokykloje turės būti savo klasėse arba su grupės mokytoja pagal dienotvarkę galės 

laiką leisti mokyklos teritorijoje.  

 

  



KABINETŲ PASKIRTYMAS KLASĖMS: 

 

 

 

 


