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ATMINTINĖ TĖVELIAMS  

1. Bendri reikalavimai dėl saugumo užtikrinimo:  

 Visi asmenys, atlydintys mokinius, švietimo įstaigos darbuotojai, pedagogai bendrose 

uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.), uždarose 

erdvėse klasės renginiuose dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai 

(globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvi nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – 

kaukes).  Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos 

būklei, tokiu atveju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

 Užtikrinamas mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės 

stebėjimas. Sudaromos sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems 

asmenims ar  tretiesiems asmenims, kurie teikia paslaugas ugdymo įstaigoje, bekontakčiu 

termometru, atvykus į švietimo įstaigą (prie įėjimo pas budintį darbuotoją), matuoti(s) 

kūno temperatūrą.  

 Maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, 

kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui, ribojamas mokinius 

atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų (mokiniai 

palydimi ir pasitinkami gimnazijos kieme).  

 Tėvai (globėjai, rūpintojai)  į patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais, iš anksto 

užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką su mokytoju, klasės vadovu ar administracijos 

atstovu,  dėvėdami apsauginę kaukę.  

 Bendraujant ir komunikuojant mokinių tėvams ir mokytojams, mokinių tėvams ir 

administracijos atstovams, turi būti maksimaliai išnaudojami netiesioginio bendravimo 

būdai: el. dienyno Tamo aplinka, elektroninis paštas, telefonas ar kitos virtualaus 

bendravimo aplinkos.  

 Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti karščiuojantiems asmenims (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turintiems asmenims, taip pat tiems, kuriems  

privaloma izoliacija bei kartu su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu. 

 Tėveliai (globėjai, rūpintojai) užtikrina mokinių aprūpinimą asmens apsaugos ( kaukėmis, 

respiratoriais ar kt.) priemonėmis. 

 Tėvai privalo nedelsiant informuoti ugdymo įstaigą apie mokinio ar vieno iš tėvų (globėjų, 

rūpintojų) nustatytą COVID-19 ligą. 

 Tėvai užtikrina, kad atsižvelgiant į sveikatos būklę, mokiniai, kuriems taikoma izoliacija,  

ugdymo procese dalyvautų  nuotoliniu būdu.  



 Pandemijos situacijai pasikeitus (pablogėjus), kai ugdymas pradedamas teikti nuotoliniu 

proceso organizavimo būdu, tėveliai užtikrina mokinio galimybę dalyvauti nuotolinio 

ugdymo procese – aprūpina mokinį kompiuteriu, vaizdo kamera, pastoviu internetiniu 

ryšiu, kitomis būtinomis ryšio ar biuro priemonėmis. 

2. Ugdymo organizavimas.   

Pagrindinis ugdymo organizavimo principas - srautų izoliavimas, reguliavimas. Tuo tikslu 

taikoma ne kabinetinė, o klasės sistema, kai klasei priskiriama pastovi ugdymo vieta- klasė, 

kur vyksta visos pamokos: 

 skirtingi mokytojai atvyksta į klasei priskirtą patalpą, o ne mokiniai vyksta į kabinetą;  

 specializuotuose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, 

kurioms būtina laboratorinė įranga arba priemonės (technologijų pamokos, gamtos 

mokslų dalykų pamokos, kai vykdomi laboratoriniai darbai arba bandymai, informacinių 

technologijų, fizinio ugdymo, šokio pamokos); 

 mokinių srautų judėjimas nukreipiamas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais, 

todėl pradinių klasių aukštu ir senos mokyklos pastato laiptine nesinaudoja kitų 

koncentrų/srautų mokiniai, o pradinių klasių mokiniai pasirenka trumpiausią kelią iki 

tikslo, nesinaudodami naujos mokyklos koridoriais ir laiptinėmis. Pvz., į valgyklą, sporto 

salę, biblioteką juda senos mokyklos pastato laiptine, toliau 1 aukšto fojė. 

 

TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ GIMNAZIJOS 1-4, 5-8, I-IV KLASIŲ  MOKINIŲ 

 MOKYMOSI PATALPŲ PRISKYRIMAS 

 

  PRADINĖS KLASĖS 

1. 1a kl. Kl. vad. 

 F. Grambienė 

Kabineto Nr. 204  (II – aukštas) 

2. 1b kl. Kl. vad.  

D. Garbštienė 

Kabineto Nr. 211  (II – aukštas) 

3. 2a kl. Kl. vad.  

L. Bartkevičienė 

Kabineto Nr. 208  (II – aukštas) 

4. 2b kl. Kl. vad. S. 

Stanišauskienė 

Kabineto Nr. 213  (II – aukštas) 

5. 3a kl. Kl. vad. J. Dulskienė Kabineto Nr. 212  (II – aukštas) 

6. 4a kl. Kl. vad.  

D. Petkelienė 

Kabineto Nr. 210  (II – aukštas) 

5 - 8  KLASĖS 

1. 5a kl. Kl. val.  

E. Vilčevskaja 

Kabineto Nr. 132 Lenkų kalbos kabinetas (I – aukštas) 

2. 5b kl. Kl. vad.  

B. Aliukonienė 

Kabineto Nr. 319 Etikos kabinetas (III – aukštas) 

3. 6a kl. Kl. vad.  

V. Patinskienė 

Kabineto Nr. 135 

Kabinetas Nr. 134 

(kai dirba grupė) 

Lietuvių kalbos kabinetas (I – aukštas) 

Biologijos kabinetas (I – aukštas) 

2. 7a kl. Kl. vad.  

Z. Bartkevičienė 

Kabineto Nr. 314 Lietuvių kalbos kabinetas (III – 

aukštas) 



3. 8a kl. Kl. vad. V. Bakšienė Kabineto Nr. 219 Istorijos kabinetas (II – aukštas) 

I-II GIMN. KLASĖS 

1. Ia kl. Kl. vad.  

L. Kumparskienė 

Kabineto Nr. 105 Anglų kalbos kabinetas (I – aukštas) 

2. Ib kl. Kl. vad.  

L. Kumparskienė 

Kabineto Nr. 109 Geografijos kabinetas (I – aukštas) 

3. IIa kl. Kl. vad.  

M. Aziulevičienė 

Kabineto Nr. 304 Dailės kabinetas (III – aukštas) 

III – IV GIMN. KLASĖS 

1. IIIa kl. Kl. vad.  

V. Klimaikienė 

Kabineto Nr. 307 Istorijos kabinetas (III – aukštas) 

2. IVa kl. Kl. vad. L. Masienė Kabineto Nr. 312 Lietuvių kalbos kabinetas (III – 

aukštas) 

 

  Reikalavimų dėl atstumo laikymosi pamokos metu mokiniams nėra. Mokytojas pamokos 

metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki mokinių, jei atstumas neišlaikomas - mokytojas turi 

dėvėti kaukę.  

 Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi būti 

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 

  Rekomenduojama dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, durų rėmus, stalų paviršius, 

kėdžių atramas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius ir kt.) valyti paviršiams skirtu 

valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.  

 Siekiama, kad ugdymo įstaigoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų 

rankų higienai (pagal galimybes praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie 

praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai (ypatingai prie valgyklos, 

sporto salės,  tualetuose). 

 Siekiama, kad maksimaliai  būtų išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas 

organizuoti lauke, lauko klasėse. 

 Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama 

tik su tos pačios klasės/grupės/srauto mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. Taip pat 

konsultacijos gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu. 

 Pagal galimybes mokinių spintelės išdėstomos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos 

tų klasių mokiniams. 

 Reikalavimo mokiniams dėvėti pamokų metu apsauginių kaukių nėra. Tačiau apsauginių 

kaukių arba kitų apsauginių priemonių (respiratorių, skydelių) dėvėjimas privalomas 

bendrose erdvėse (koridoriuose, laiptinėse, renginių metu ir pan.), kai nėra galimybės 

išlaikyti saugaus socialinio 2 metrų atstumo tarp asmenų.    

 Neformaliojo švietimo ugdymas, Vaikų dienos centro ir popamokinės veiklos vykdomos 

užtikrinant atskirų grupių / klasių / srautų atskyrimą, ribojamas dalyvių skaičius.  

 

3. Maitinimo organizavimas.  



 Mokiniams pavalgyti mokyklos valgykloje skiriamos kelios ilgosios pertraukos. Siekiant 

sumažinti mokinių skaičių valgykloje, maksimaliai taikomas klasės/grupės/srauto 

izoliavimo principas, vaikai maitinasi pagal parengtą grafiką: 

  

                                        MOKINIŲ MAITINIMAS GIMNAZIJOS VALGYKLOJE 

 

Pamoka Pamokos 

pradžia 

Pamokos 

pabaiga 

Pertraukos 

trukmė 

1-4, 5-8 ir I-IV klasių mokinių 

maitinimo laikas 

1. 8.00 8.45 10 min.  

2. 8.55 9.40 10 min.  

3. 9.50 10.35 30 min. Nuo 10.10 val. valgo 1a ir 1b 

klasių mokiniai. 

10.35-10-45 val. – 2a ir 2b kl. 

10.45-10-55 val. – 3a ir 3b kl. 

10.55-11.05 val. – 4a kl.  

4. 11.05 11.50 30 min. 11.50-12.00 val. – 5a ir 5b kl. 

12.00-12.10 val. – 6a kl. 

12.10-12.20 val. – 7a ir 8a kl. 

5. 12.20 13.05 20 min. 13.05-13.15 val. – Ia, Ib ir IIa kl. 

13.15-13.25 val. – IIIa, IVa kl. 

6. 13.25 14.10 10 min.  

7. 14.20 15.05 10 min.  

 

 Maistas, atsineštas iš namų, valgomas mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės 

mokiniams. 

 Mokiniai į valgyklą eina klasei paskirtu laiku, laikosi asmens saugos reikalavimų, plauna 

rankas prieš įeidami į valgyklą, eilėje laikosi saugaus atstumo (linijų),  nesistumdo, sėda į 

klasei paskirtą pastovią vietą. 

4. Mokinių pavėžėjimas. 

 Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo, 

elgtis autobuse atsakingai, neskubėti įlipant/išlipant, nesistumdyti. 

 Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, 

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

lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma ir tai patvirtinta gydytojo pažyma. 

 Vairuotojas užtikrina, kad mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai 

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

grupę. 

 Mokiniai, važiuojantys į mokyklą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, taikomų keleiviams. 

 

5. Įėjimas į gimnaziją, pamokų pradžios ir pabaigos laikas.  

Siekiant reguliuoti ir atskirti skirtingo amžiaus mokinių patekimo į įstaigą srautą, skirtingiems 

mokinių ugdymo koncentrams priskiriami skirtingi įėjimai į gimnazijos vidų: 



 pro pagrindinį įėjimą į gimnaziją patenka pradinių klasių mokiniai ir darbuotojai, pro 

įėjimą prie sporto salės - kiti mokiniai.  

 Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. keičiamas pamokų pradžios ir pabaigos laikas,  ilginamos 

pertraukos, kad mokiniai ne tik saugiai pavalgytų, bet galėtų pasivaikščioti lauke, pailsėti. 

 

 SKAMBUČIAI 2020-2021 M. M. 

1. 8.00-8.45 

2. 8.55-9.40 

3. 9.50-10.35 

ILGOJI PERTRAUKA 

4. 11.05-11.50 

             ILGOJI PERTRAUKA 

5. 12.20-13.05 

ILGOJI PERTRAUKA 

6. 13.25-14.10 

7. 14.20-15.05 

_______________________ 

 

SAUGOKIME SAVE IR KITUS 

 

 

 

 


