PATVIRTINTA
Vilkaviškio pradinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. V-18
VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO ORGANIZAVIMO
NUO 2021 M. KOVO 24 D. TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilkaviškio pradinės mokyklos ugdymo organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) skirta
mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, ugdymo organizavimui
mišriuoju būdu nuo 2021 m. kovo 24 dienos.
2. Tvarka paruošta vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos
direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. B-ĮV-294 „Dėl ugdymo organizavimo“ ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. V-575 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17
d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“.
II SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
3. Nuo 2021 m. kovo 24 d. iki balandžio 2 d. mokiniams, besimokantiems pagal
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą (1–4 klasės), ugdymas vykdomas mišriu būdu:
Kovo 24–29
Kovo 30 – balandžio 2
(trečiadienis – pirmadienis)
(antradienis – penktadienis)
4 d. d.
4 d. d.
Dienos
Pamokos
Nuotolinis
Pamokos
Nuotolinis
mokykloje
ugdymas
mokykloje
ugdymas
I korpusas

1a, 1b, 2a, 2b, 3a,
4a

II korpusas

1c, 2d, 2e, 3d, 4e

Priešmokyklinė
grupė,
2c, 3b, 3c, 4b
1d, 1e, 3e, 4d, 4c

Priešmokyklinė
grupė,
2c, 3b, 3c, 4b
1d, 1e, 3e, 4d, 4c

1a, 1b, 2a, 2b, 3a,
4a
1c, 2d, 2e, 3d, 4e

4. Nuo 2021 m. balandžio 12 d. ugdymas vykdomas analogiškai tęsiant ugdymą po 1 savaitę
kontaktiniu būdu ir po 1 savaitę nuotoliniu būdu iki ekstremalios situacijos pasikeitimo ir / ar
atšaukimo.
5. Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje
mokymo patalpoje. Skirtingi mokytojai atvyksta į klasei priskirtą patalpą (anglų kalbos, tikybos,
muzikos mokytojai).
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6. Neformalaus ugdymo būreliai, kuriuose dalyvauja skirtingų klasių mokiniai, vyksta
nuotoliniu būdu, pagal suderintą tvarkaraštį.
7. Neformalaus ugdymo būreliai „Gudrutis“, „Ką mena senoliai“, kuriuose dalyvauja tik tos
pačios klasės mokiniai, vyksta mišriu būdu pagal suderintą tvarkaraštį.
8. Fizinis ugdymas ir šokis, esant geroms oro sąlygoms vykdomas lauke. Kai oro sąlygos
yra nepalankios šių pamokų metu lavinami sveikos gyvensenos įgūdžiai, vedamos konsultacijos
skaitymo arba matematikos žinioms gilinti.
9. Švietimo pagalbos specialistų (mokytojo padėjėjo, logopedo, specialiojo pedagogo,
socialinio pedagogo) individualios konsultacijos ar užsiėmimai vedami specialistui priskirtame
kabinete. Konsultacijos metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos
patalpos išvėdinamos, išvalomos, dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai, naudojamos priemonės.
10. Mokiniai rengiasi kiekvienai klasei priskirtoje rūbinėje.
11. Mokiniai į mokyklą / iš mokyklos įeina ir išeina pro atskirus jiems priskirtus įėjimus:
Korpusas
I korpusas
II korpusas
I įėjimas / išėjimas
Priešmokyklinė grupė, 1a, 1b, 1c, 1d, 2e, 4d klasės
3c, 4a, 4b klasės
II įėjimas / išėjimas
2a, 2b, 2c, 3a, 3b klasės
1e, 2d, 3d, 3e, 4c, 4e klasės
12. Pertraukų metu skirtingų klasių mokiniai ilsisi jiems priskirtose lauko erdvėse:
2021 m. kovo 24–29 d.
Korpusas
Pertraukų laikas
Klasė
Erdvė
I korpusas
1a
Edukacinė erdvė
1b, 2a
Kvadrato aikštelė
8.45–8.55
4a, 3a
Stadionas
9.40–9.50
2b
Pakyla prie salės
10.35–10.50
II korpusas
1c
Atskiros zonos lauko
11.35–11.45
2d
aikštelėje
2e
3d
4e
2021 m. kovo 30 – balandžio 2 d.
Korpusas
Pertraukų laikas
I korpusas

II korpusas

8.45–8.55
9.40–9.50
10.35–10.50
11.35–11.45

Klasė
Priešmokyklinė klasė
2c, 3b
3c
4b
1d
1e
3e
4c
4d

Erdvė
Edukacinė erdvė
Kvadrato aikštelė
Pakyla prie salės
Stadionas
Atskiros zonos lauko
aikštelėje
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III SKYRIUS
PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLA
13. Pailgintos dienos grupės veikloje dalyvauja tik tos pačios klasės mokiniai:
Eil. Korpusas
Dienos
Mokinių skaičius,
Vieta
Laikas, atsakingas
Nr.
klasė
asmuo
1.
I korpusas
Kovo 24–29
1a kl. – 6 mokiniai 1a kl. kabinetas
11.45–17.30
1b kl. – 8 mokiniai 1b kl. kabinetas
Pailgintos dienos
2a kl. – 8 mokiniai 2a kl. kabinetas
grupės mokytojai
2b kl. – 8 mokiniai 2b kl. kabinetas
3a kl – 3 mokiniai
3a kl. kabinetas
4a kl. – 3 mokiniai 4a kl. kabinetas
Kovo 30–
2c kl. – 5 mokiniai 2c kl. kabinetas
11.45–17.30
balandžio 2
3b kl. – 5 mokiniai 3b kl. kabinetas
Pailgintos dienos
3c kl. – 2 mokiniai 3c kl. kabinetas
grupės mokytojai
4b kl. – 3 mokiniai 4b kl. kabinetas
2.
II korpusas Kovo 24–29
1c kl. – 7 mokiniai 1c kl. kabinetas
11.45–17.30
2d kl. – 5 mokiniai 2d kl. kabinetas
Pailgintos dienos
2e kl. – 7 mokiniai 2e kl. kabinetas
grupės mokytojai
3d kl. – 5 mokiniai 3d kl. kabinetas
4e kl. – 6 mokiniai 4e kl. kabinetas
Kovo 30–
1d kl. – 4 mokiniai 1d kl. kabinetas
11.45–17.30
balandžio 2
1e kl. – 1 mokinys 1e kl. kabinetas
Pailgintos dienos
3e kl. – 7 mokiniai 3e kl. kabinetas
grupės mokytojai
4c kl. – 4 mokiniai 4c kl. kabinetas
IV SKYRIUS
BIBLIOTEKOS DARBO ORGANIZAVIMAS
14. Bibliotekoje vienu metu aptarnaujami tik tos pačios klasės mokiniai:
2021 m. kovo 24 –29 d.
Korpusas
Laikas
Klasė
I korpusas
24 d. 10.35–10.50
1a
24 d. 11.35–11.45
1b
24 d. 12.30 –12.45
1a
25 d. 10.35–10.50
2a
25 d. 11.35–11.45
2b
25 d. 12.30 –12.45
1b
26 d. 10.35–10.50
3a
26 d. 11.35–11.45
4a
26 d. 12.30 –12.45
3a
29 d. 8.45–8.55
1a
29 d. 9.40–9.50
1b
3

II korpusas

29 d. 10.35–10.50
29 d. 11.35–11.45
29 d. 12.30–12.45
24–29 d.
8.45–8.55
9.40–9.50
10.35–10.50
11.35–11.45
12.30–12.45

2021 kovo 30 – balandžio 2 d.
Korpusas
Laikas
I korpusas
30 d. 10.35–10.50
30 d. 11.35–11.45
30 d. 12.30 –12.45
31 d. 10.35–10.50
31 d. 11.35–11.45
31 d. 12.30 –12.45
1 d. 10.35–10.50
1 d. 11.35–11.45
1 d. 12.30 –12.45
2 d. 10.35–10.50
2 d. 11.35–11.45
2 d. 12.30–12.45
II korpusas
Kovo 30 – balandžio 2 d.
8.45–8.55
9.40–9.50
10.35–10.50
11.35–11.45
12.30–12.45

4a
2a
2b
1c
2e
2d
3d
4e

Klasė
2c
2c
3b
3c
3c
4b
3b
3b
2c
4b
4b
3c
1d
1e
3e
4c
4d

V SKYRIUS
MOKINIŲ MAITINIMAS IR PAVĖŽĖJIMAS
15. Ugdymo proceso metu, kol nebus nustatyta kitaip, mokiniai mokyklos valgykloje karštu
maistu nebus maitinami, jiems bus išduotas sausas davinys (apie davinio išdavimą mokinių tėvai bus
informuojami).
16. Mokiniai į mokyklą pavėžėjami:
2021 m. kovo 24 –29 d.
Klasė
Mokinių skaičius
1 klasė
2 mokiniai
2 klasės
4 mokiniai
3 klasė
1 mokinys
4

4 klasė

1 mokinys
2021 kovo 30 – balandžio 2 d.

Klasė
2 klasės
3 klasė
4 klasė

Mokinių skaičius
1 mokinys
1 mokinys
2 mokiniai
VI SKYRIUS
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS UŽTIKRINIMAS

17. Tėvams (globėjams, rūpintojams) ar asmenims, atlydintiems mokinius, į mokyklos
vidaus patalpas įeiti draudžiama. Mokinius palydėti ir pasitikti galima tik prie nurodytų įėjimų
(išėjimų) į (iš) mokyklą (os).
18. Mokiniams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones dėvėti privaloma tik
mokykliniame autobuse.
19. Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai darbo metu turi dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius).
20. Mokiniui, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), iš karto apie tai informuoti mokytoją. Mokytojui nedelsiant izoliuoti
mokinį nuo kitų mokinių, apie tai informuoti administraciją, kuri informuoja mokinio tėvus (globėjus,
rūpintojus) ir konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
21. Darbuotojui, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant apie tai informuoti administracijos atstovus, apleidžia
mokyklos patalpas ir kreipiasi konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su
savo šeimos gydytoju.
22. Ugdymo metu mokiniui ar mokytojui nustačius COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją),
klasei, kurioje mokosi mokinys ar moko mokytojas, privaloma izoliuotis. Ugdymas vykdomas
nuotoliniu būdu.
23. Mokyklai gavus informaciją, kad darbuotojui, mokiniui, mokytojui nustatyta COVID19 liga (koronoviruso infekcija), apie tai nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos
centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
24. Budintiems darbuotojams neįleisti pašalinių asmenų į mokyklą, išskyrus atvejus, kai jie
teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.
25. Personalo darbuotojams privaloma vengti tiesioginio kontakto su mokytojais ir
mokiniais.
26. Profilaktinis darbuotojų testavimas vykdomas vadovaujantis Vilkaviškio pradinės
mokyklos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl profilaktinių tyrimų atlikimo
Vilkaviškio pradinėje mokykloje“.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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27. Šis aprašas įsigalioja nuo 2021 m. kovo 24 d. ir gali būti keičiamas, papildomas
pasikeitus ekstremaliai situacijai ir / ar atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo išleistus teisės aktus bei jų pasikeitimus.
28. Su šiuo aprašu supažindinama visa mokyklos bendruomenė. Šis aprašas skelbiamas
mokyklos internetiniame puslapyje.

____________________
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