
1 – 4 kl. mokinių ugdymo organizavimo nuo kovo 22 d. 

ATMINTINĖ 

 

Pamokos mokiniams prasideda 8.30 val.  

 

Skirtingi klasių mokiniai mokosi skirtingose klasėse ir erdvėse (korpusuose). 

2 klasės mokiniai mokosi Pailgintos mokymosi dienos grupės kabinete, kiti – savo klasėse, išskyrus šokių ir 

muzikos pam. 

Mokykla atveria duris TRIMIS skirtingais įėjimais: 

 

„Sporto salės“ įėjimas skirtas tik 1 klasės mokiniams. 

  

 

 

„Pagrindinis įėjimas“  skirtas tik 3 ir 4 klasių mokiniams. 

   

 

 

„Atsarginis išėjimas“ skirtas tik 2 klasės mokiniams  

 

 

PERSIRENGIMAS 

1 kl. – fojė prie sporto salės 

2 kl. – muzikos kab.  

3 kl. – rūbinėje 

4 kl. -  fojė prie savo klasės 

 

PAMOKŲ LAIKAS  

1 pamoka 8.30 – 9.15 (9-05 1 kl.)       

2 pamoka 9.25 – 10.10 (10.00) 

3 pamoka 10.25 – 11.10 (11.00) 

4 pamoka 11.20 – 12.05 (11.55) 

5 pamoka 12.25 – 13.10 (13.05) 

6 pamoka 13.20 – 14.05 

 

MAITINIMAS 

Sriubos patiekiamos: 

Po 2 pamokų: 

        10 .00 val. – pirmokams 

       10.10 val.  – 2 – 4 kl. mokiniams 

 

Antri patiekalai patiekiami: 

Po 4 pamokų: 

       11.55 val. – pirmokams 

       12.05 val. – trečiokams 

       12.10 val. – antrokams ir ketvirtokams 

Pavakariai nebus organizuojami. 

 

LAISVALAIKIS  

Mokiniai gali ilsėtis tik jiems skirtose koridorių erdvėse, prie klasių.   

Pasibaigus pamokoms (konsultacijoms ar vykdomiems būreliams), mokiniai vyksta namo. 

BŪRELIAI 

1 

1 

2 

1 
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Būreliai (sporto ir šokių), esant poreikiui, vyks iškart po pamokų, bet tik vienai klasei (pagal atskirą grafiką). 

Ne didesnei nei 5 asmenų grupei, bus vykdomas muzikos būrelis. 

BIBLIOTEKA 

Skaitytojai aptarnaujami tokiu grafiku: 

Po 1 pamokos – pirmokai 

Po 2 pamokų – antrokai 

Po 3 pamokų – trečiokai 

Po 4 pamokų - ketvirtokai 

AUTOBUSAS 

Autobuso grafiką atsiųsime atskiru pranešimu. 

Po pamokų reisai planuojami, atsižvelgiant į pamokų skaičių. Patikslinsime.  

Visiems pavežamiems mokiniams privaloma laikytis saugaus atstumo (sėsti į kas antrą kėdę), dėvėti veido 

kaukes.  

VEIDO KAUKĖS 

Pamokų metu mokiniams kaukės nėra privalomos, tačiau pertraukų metu, jei nepavyksta išlaikyti nustatytų 

atstumų (2 m – mokyklos patalpose, 1 m – lauke), prašome užsidėti veido kaukes ar kitas apsaugos 

priemones. 

LANKYTOJAMS 

Ribojamas lankytojų, mokinius atlydinčių/pasitinkančių tėvelių ir pašalinių asmenų patekimas į mokyklą.  

Tik esant ypatingam atvejui, tėveliai gali įeiti į mokyklą ir tik su veido kaukėmis. 

BŪKIME ATSAKINGI. SAUGOKIME SAVE IR KITUS. 

 

 

 


