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TELŠIŲ R. NEVARĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA  

NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. 

 

Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir 

Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje privaloma maksimaliai 

laikytis numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi 

saugaus atstumo. 

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė (IUG) 

I. Darbo laikas 7.30 – 18.00. 

II. Į grupę vaikai įeina per IUG įėjimą. 

Vaikai valgo IUG patalpose. 

 

PUG, 1-4 (pradinės) klasės  

Mokymosi laikas ir vieta 

I. Pamokų pradžia – 8.00 val. Pamokų laikas nesikeičia. 

 

II. 1-4 klasės į mokyklą įeina per pradinių klasių koridoriaus duris. 

III. Pamokos PUG, 1-4 klasėms vyks šiuose kabinetuose: 

1. Mišri priešmokyklinio ugdymo grupė – PUG kabinetas (mokytoja D. Čirikienė); 

1 klasė – 1 klasės kabinetas (mokyt. Rasa Prušinskienė); 

2 klasė – 2 klasės kabinetas (mokyt. Alma Šepikienė); 

3 klasė – 3 klasės kabinetas (mokyt. Juzefa Venckienė); 

4 klasė – 4 klasės kabinetas (mokyt. Aušra Ivanauskienė). 

2. Tikybos, muzikos, anglų kalbos pamokos vyks tuose pačiuose kabinetuose. 

3. Fizinio ugdymo pamokos vyks lauko aikštelėje prie mokyklos arba sporto salėje (atsižvelgiant į 

oro sąlygas). 

 

PUG, 1-4 klasių (pradinių) mokinių maitinimo laikas valgykloje: 

9.30 – mišri priešmokyklinio ugdymo grupė; 

9.40 val. –1 klasė; 



9.50 val. – 2, 3 klasės; 

10.10 val. – 4 klasė. 

 

5 klasė 

Mokymosi laikas ir 

vieta 

I. Pamokų pradžia – 8.00 val. Pamokų laikas nesikeičia. 

II. 5 klasės mokiniai į mokyklą įeina per sporto salės įėjimą. 

III. Pamokos 5 klasei vyks dailės kabinete, fizinio ugdymo pamokos vyks lauko aikštelėje prie 

mokyklos arba sporto salėje (atsižvelgiant į oro sąlygas), informacinių technologijų, technologijų, 

muzikos pamokos vyks minėtų dalykų kabinetuose. 

5 klasės mokinių maitinimo laikas valgykloje: 

10.25 val. – 5 klasė. 

 

6, 7, 8  klasės 

Mokymosi laikas ir 

vieta 

I. Pamokų pradžia – 8.00 val. Pamokų laikas nesikeičia. 

II. 6, 7, 8 klasės mokiniai į mokyklą įeina per pagrindinį įėjimą. 

III. Pamokos 6,7, 8 klasių mokiniams vyks šiuose kabinetuose: 

1. 6 klasės pamokos - lietuvių kalbos (II) kabinete. 

2. 7 klasės pamokos - matematikos kabinete. 

3. 8 klasės pamokos - chemijos-fizikos kabinete. 

4. Fizinio ugdymo pamokos vyks lauko aikštelėje prie mokyklos arba sporto salėje (atsižvelgiant į 

oro sąlygas), informacinių technologijų, technologijų, muzikos pamokos vyks minėtų dalykų 

kabinetuose, fizikos, chemijos pamokos – gamtos mokslų kabinete. 

 

6, 7, 8 klasių mokinių maitinimo laikas 

valgykloje: 

11.40 val. – 6, 7, 8  klasės. 

 

9, 10  klasės 

Mokymosi laikas ir 

vieta 

I. Pamokų pradžia – 8.00 val. Pamokų laikas nesikeičia. 



II. 9, 10 klasės mokiniai į mokyklą įeina per II įėjimą. 

III. Pamokos 9, 10 klasių mokiniams vyks šiuose kabinetuose: 

1. 9 klasės pamokos – rusų kalbos kabinete. 

2. 10 klasės pamokos – anglų kalbos kabinete. 

    3. Fizinio ugdymo pamokos vyks lauko aikštelėje prie mokyklos arba sporto salėje (atsižvelgiant 

į oro sąlygas), informacinių technologijų, technologijų, muzikos pamokos vyks minėtų dalykų 

kabinetuose, fizikos, chemijos pamokos – gamtos mokslų kabinete. 

 

9,10 klasių mokinių maitinimo laikas valgykloje: 

10.35 val. – 9, 10  klasės. 

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖ 

PUG, 1-5 klasės 

Darbo laikas: 

Pirmadienis - penktadienis 12.00 – 17.00 

Veiklos vyksta klasių kabinetuose. 

     

 

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) 

VALDYMO MOKYKLOJE  LAIKOMASI ŠIŲ SAUGOS 

REIKALAVIMŲ: 

 

1. Į mokyklą gali patekti tik sveiki, nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę dėvintys 

mokiniai ir mokyklos darbuotojai. 

2. Dezinfekuoti rankas prie įėjimo esančiomis dezinfekavimo priemonėmis. 

3. Mokiniai privalo vadovautis mokykloje esančiomis mokinių judėjimo krypčių rodyklėmis. 

4. Pamokos kiekvienai klasei vyksta paskirtuose kabinetuose.  

5. Mokiniai pertraukų metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes, išskyrus tuos, kurie 

serga lėtinėmis ligomis ir kaukės dėvėti negali. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens 

sveikatos būklei. 

6. Kabinetai prieš pamokas ir pertraukų metu turi būti vėdinami. Specializuoti kabinetai, salės ir 

pan. po kiekvienos pamokos turi būti išvėdinami. 

7. Mokymo priemonės ir inventorius, kuriuo naudojosi daugiau kaip vienas mokinys, turi būti 

dezinfekuojamas po kiekvieno naudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis ribojamas. 

8. Mokiniai privalo laikytis nustatytų higienos normų (plauti ir dezinfekuoti rankas, laikytis 

čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo). 

9. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas (37,3 oC ir daugiau) ar ūmių 



viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas medicinos kabinete, apie tai informuojami jo 

tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių 

veiksmų. 

10. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškė karščiavimas (37,3 oC ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti mokyklos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

11. Jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) apie tai nedelsiant 

privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC.  

12. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) į mokyklą galima įeiti tik dėvint nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones. 

13. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimus su administracija, mokytojais ar švietimo 

pagalbos mokiniui specialistais būtina derinti iš anksto. 

 

MOKINIŲ VEŽIOJIMAS 

 

Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją, mokinių vežiojimas į/iš mokyklos 2020/2021 

mokslo metais bus vykdomas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtas 

rekomendacijas ir naujausius sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimus. 

Mokiniai į mokyklą bus pavežami UAB ,,Telšių autobusų parko“ , UAB „Ridvija“ ir mokykliniu 

(geltonu) autobusais. 

Važiuodami autobusu mokiniai privalo dėvėti apsauginę kaukę ir turėti galiojantį, tvarkingą 

mokinio pažymėjimą, kuriame nurodytas maršrutas. Be apsauginės kaukės mokiniai į autobusą 

nebus įleidžiami. 

Mokiniai, kurie į mokyklą atvažiuoja ir grįžta mokykliniu autobusu, turi sėdėti saugiu atstumu 

vienas nuo kito ir vairuotojo. Visi turi dėvėti kaukes, išskyrus tuos, kurie serga lėtinėmis ligomis ir 

kaukės dėvėti negali. Autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi 

būti dezinfekuojami prieš įlaipinant naują vežamų mokinių grupę. 

 

 

 

 
Tvarką parengė                                                                          raštinės administratorė Danutė Ramančauskytė            

 


