ATMINTINĖ 2020 – 2021 M. M.
Pamokos visų klasių mokiniams prasideda įprastu laiku – 8.30 val. I-ąją savaitę pamokos trumpinamos.

Skirtingi klasių mokiniai mokysis skirtingose erdvėse (korpusuose).

Mokykla atvers duris TRIMIS skirtingais įėjimais:
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„Sporto salės“ įėjimas skirtas 1, 2 ir 3
klasių mokiniams.

1

2
1
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„Pagrindinis įėjimas“ skirtas 5, 6, 7 ir 8
klasių mokiniams (II aukštas, į kairę:
matematikos, lietuvių k., anglų k. ir
istorijos kabinetai);
9 klasės mokiniams (II aukštas į dešinę:
biologijos kabinetas)
„Atsarginis išėjimas“ skirtas
10 ir 4 klasių mokiniams (muzikos
kabinetas dešimtokams ir 4 kl.)

Visos pamokos nuolat vyks savo klasėse kabinetuose:
Penktokams – matematikos kab.;
Šeštokams – lietuvių kalbos kab.;
Septintokams – istorijos kab.;
Aštuntokams – anglų kalbos kab.;
Devintokams – biologijos/geografijos kab.;
Dešimtokams – muzikos kab.
Išskyrus: informacinių technologijų, technologijų ir
gamtos mokslų (fizikos, chemijos, ten pat ir
biologijos)
Pradinukams – savo įprastiniame korpuse.
ANT KIEKVIENO KABINETO DURŲ
UŽRAŠYTAS KLASĖS NUMERIS.

PERTRAUKOS
Mokiniai galės ilsėtis jiems skirtose koridorių erdvėse, prie klasių (laikantis 2 m atstumo) arba lauke
(laikantis 1 m atstumo).
Pertraukų metu klasės ir kabinetai bus vėdinami.
LAISVALAIKIS PO PAMOKŲ
1 – 4 KLASĖS
Pailgintos mokymosi dienos grupė:
Po pamokų 1 – 4 kl. mokiniai ruoš namų darbus ir/ar laisvalaikį leis savo klasėse iki 14.45 val. (iki I-ojo
autobuso po pamokų reiso). Jei yra būtinas poreikis likti mokykloje ilgiau - pereis į pailgintos grupės
patalpas (auklėtoja Rima Valantinaitė).
5 – 10 KLASĖS
Pasibaigus pamokoms, mokiniai, nelankantys jokio būrelio ar meno mokyklos pamokų, vyks namo.
Laukiantys meno mokyklos pamokų, būrelio ar autobuso – ruoš pamokas ir/ar laisvalaikį leis mokyklos
skaitykloje (III aukšte, greta bibliotekos).
BŪRELIAI
Vyks pagal Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, nustatytu laiku klasių koncentrais – atskirai pradinių klasių
mokiniams, kitu laiku – 5/10 klasių mokiniams.
MAITINIMAS
1 – 4 kl. mokiniai pietaus po 4 pamokų:
11.55 val. – pirmokai;
12.05 val. – antrokai;
12.15 val. – trečiokai;

12.25 val. – ketvirtokai.
5 – 10 kl. mokiniai pietaus po 5 pamokų:
13.10 val. – 5 ir 6 kl. mokiniai;
13.20 val. – 7 – 10 kl. mokiniai.
AUTOBUSAS
Visiems pavežamiems mokiniams bus privaloma dėvėti veido kaukes, esant galimybei (kai autobusas
nepilnas) – laikytis saugaus atstumo.
VEIDO KAUKĖS
Pamokų metu mokiniai kaukių galės nedėvėti, tačiau pertraukų metu, jei nepavyks išlaikyti nustatytų
atstumų (2 m – mokyklos patalpose, 1 m – lauke), prašysime užsidėti veido kaukes ar kitas apsaugos
priemones.
RŪBINĖ/SPINTELĖS
1 – 4 klasių mokiniai persirengs ir paliks viršutinius
drabužius I aukšto rūbinėje konkrečiai klasei skirtoje
vietoje. Rūbinėje privaloma laikytis atstumų.

5 – 10 klasių mokiniams greta jų klasių įrengtos
persirengimo spintelės (trūkstamas spintelių kiekis
bus užsakytas papildomai).

SVARBU MOKINIAMS
Jei pajusite, kad nesveikuojate (pvz., pasireiškė sloga, kosulys, pasunkėjo kvėpavimas, pakilo temperatūra ir
pan.), likite namuose. Dėl mokymosi medžiagos susisiekite su klasės vadovu.
Jei pasijutote nesveikuojantys pamokų metu, apie tai informuokite klasės auklėtoją ir/ar mokytoją, kuris
nedelsiant susisieks su jūsų tėveliais.
TĖVELIAMS
Prašome savo vaikučius palydėti ne toliau nei iki
mokyklos durų (geriau – iki mokyklos kieme
nubrėžtos baltos STOP juostos) ir po pamokų jų taip
pat laukti ne mokyklos patalpose. Taip ne tik
išvengsime papildomų kontaktų, bet ir mokysime
vaikus savarankiškumo.

Mokyklos patalpos bus dezinfekuojamos ne mažiau
kaip 2 kartus per dieną, valgyklos – po kiekvienos
maitinimo pertraukos, WC – po kiekvienos
pertraukos, mokyklos autobusas – prieš kiekvieną
reisą.

LANKYTOJAMS
Ribojamas lankytojų, mokinius atlydinčių/pasitinkančių tėvelių ir pašalinių asmenų patekimas į mokyklą.
Esant būtinam reikalui, į mokyklą galima įeiti tik su veido kaukėmis.
BŪKIME ATSAKINGI. SAUGOKIME SAVE IR KITUS.

