
PATVIRTINTA  

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos   

direktorės 2021 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. V-27 

 

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 

 PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO NUO KOVO 22 DIENOS 

  TVARKA  

 
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 1.4 p., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu 

Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 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 valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl 

pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. B-ĮV-294 „Dėl ugdymo organizavimo“, nuo 

2021 m. kovo 22 d. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje pradinių klasių mokiniams ugdymas 

organizuojamas mišriu būdu tokia tvarka: 

1. Ugdymas. 

Visos pradinės klasės mokosi kontaktiniu būdu, išskyrus vieną dieną – nuotoliniu būdu. 

Nuotoliniu būdu mokiniai mokysis šiomis dienomis:  

 pirmadienį – 2a (mokytoja I. Kriaučeliūnienė) 

 antradienį  – 1 kl. (mokytoja V. Vyšniauskienė) 

 trečiadienį – 2b kl. (mokytoja Ž. Galinytė)  

 ketvirtadienį – 3 kl. (mokytoja J. Ribačionkienė) 

 penktadienį – 4 kl. (mokytoja M. Žemaitienė) 

 

Pastaba: išimtinais atvejais kai kurios pamokos mokantis kasdieniu būdu gali būti vedamos ir 

nuotoliniu būdu (kai mokiniai dirba klasėje, o mokytojas pamoką veda iš kitos vietos).  

 
2. Pavėžėjimas vykdomas pagal šį grafiką:  

 

MOKINIŲ, ATVEŽAMŲ Į MOKYKLĄ MOKYKLOS GELTONUOJU AUTOBUSU, MARŠRUTU   

ZNOČKAI–BAČKIŠKIAI–ANTUPIAI–SERDOKAI–M. BŪDEŽERIAI–VILKAVIŠKIS,  

I REISO GRAFIKAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOKINIŲ, ATVEŽAMŲ Į MOKYKLĄ MOKYKLOS GELTONUOJU AUTOBUSU, MARŠRUTU  

PŪSTAPĖDŽIAI – M. BŪDEŽERIAI (sodai)–VILKAVIŠKIS,  

II REISO GRAFIKAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Gyvenamoji vieta Išvykimo laikas 

(val.) 

1.  Bačkiškių k. 7.10 

2.  Paplabūdiškių k. 7.15 

3.  Serdokų k. 7.20 

4.  M. Būdežerių k. 7.25 



Eil. 

Nr. 

Gyvenamoji vieta Išvykimo laikas 

(val.) 

1. Pūstapėdžių k. 7.35 

2. M. Būdežeriai (sodai) 7.40 

 
IŠ MOKYKLOS Į NAMUS MOKYKLOS GELTONUOJU AUTOBUSU MOKINIAI PARVEŽAMI 

PAGAL ŠĮ GRAFIKĄ: 

 

I reisas –13.00 val. 

II reisas –14.30 val.  

 

3. Maitinimas. 

Mokiniams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra skirtas nemokamas maitinimas iki kovo 31 d.  

išduodamas sausas davinys.  

4. Saugumo sąlygos mokykloje užtikrinamos vadovaujantis galiojančiais reikalavimais.  

 

Klasės dirba skirtinguose aukštuose: 3 ir 4 kl. – III aukšte, 2a ir 1 kl. – II aukšte, 2b – I aukšte. 

 

Įėjimas: PUG, 1, 2a klasės – kiemo (vidinis) įėjimas; 3, 4 klasės – įėjimas nuo gatvės pusės. 

Teritorijos laikui leisti lauke: vadovautis schema (priedas Nr.1). 

 

Rūbinės: 3 klasė – persirengimo kambarys III a.; 4 klasė – rūbinė I a. (prie valgyklos).  

Kitos klasės – įprastai.  

Pagalbos mokiniui specialistų paslaugos teikiamos kontaktiniu būdu.  

5. Pailgintos darbo dienos grupė  vykdoma tik atskiros klasės mokiniams kontaktiniu būdu iki  

14. 30 val.  

6. Neformalaus ugdymo veiklos vyksta tik tos pačios klasės mokiniams (vadovaujamasi Vilkaviškio 

„Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus 2021-03-19 įsakymu Nr. V- 23).   

7. Pradinių klasių pamokų ir pertraukų laikas:  

1 klasės 2a ir 4 klasių 2b ir 3 klasių 

1. 8.00–8.35 

2. 8.50–9.25 

3. 9.35–10.10 

4. 10.25–11.00 

PIETŪS 

5. 11.15–12.20 

 

1. 8.00–8.45 

2. 8.50–9.35 

3. 9.45–10.30 

PIETŪS 

4. 10.45–11.30 

5. 11.40–12.25 

6. 12.35–13.20 

 

1. 8.10–8.55 

2. 9.05–9.50 

3. 10.00–10.45 

PIETŪS 

4. 11.00–11.45 

5. 11.55–12.40 

6. 12.50–13.35 

 

 

Užtikrinat būtinas saugias ugdymo organizavimo sąlygas vadovaujamasi  Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

galiojančia redakcija.  

 

7. Visuomenės sveikatos saugos užtikrinimas  
  

7.1.Tėvams (globėjams, rūpintojams) ar asmenims, atlydintiems mokinius, į progimnazijos vidaus 

patalpas įeiti draudžiama. Mokinius palydėti ir pasitikti galima tik prie nurodytų klasėms įėjimų  

(išėjimų) į (iš) progimnaziją(os).  



7.2.Progimnazijos mokiniams pertraukų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar pan.), išskyrus neįgalumą turintiems asmenims, kurie 

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

būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį); pamokų, neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų metu nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

pan.) dėvėti nebūtina. 

7.3.Progimnazijos darbuotojams visose progimnazijos patalpose, viso darbo metu dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar pan.).  

7.4.Dorinio ugdymo (tikybos), užsienio kalbos (anglų k.) mokytojai pamokas veda klasei priskirtoje 

klasėje (patalpoje). Į šiuos kabinetus mokytojai vyksta pas mokinius, o ne mokiniai pas 

mokytojus. 

7.5. Fizinis ugdymas vykdomas mokytojams maksimaliai išnaudojant galimybę pamokas organizuoti   

lauke, lauko klasėje ar sporto salėse, laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi reikalavimų.  

7.6.Švietimo pagalbos specialistų (mokytojo padėjėjo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio 

pedagogo) individualios konsultacijos ar užsiėmimai vedami ne klasėje, o specialistui priskirtame 

kabinete. Konsultacijos metu dirbama tik su tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniais. Po 

kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos, išvalomos, dezinfekuojami dažnai liečiami 

paviršiai, konsultacijoje naudojamos priemonės.  

7.7.Mokiniams, darbuotojams sudaromos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo 

įstaigą. 

7.8. 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 progimnazijos administracijos budintį atstovą, kuris 

informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 

1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

7.9. 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 progimnazijos administracijos 

atstovus, apleidžia progimnazijos patalpas ir kreipiasi konsultacijai Karštąja koronaviruso linija 

tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

7.10. Ugdymo metu susirgus ir / ar nustačius mokiniui ar mokytojui COVID-19 ligą (koronoviruso 

infekciją), klasės, kurioje mokosi mokinys ar moko mokytojas, mokiniams (mokytojams) 

izoliuotis šeimose, o ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu.  

7.11. Progimnazijai gavus informaciją, kad darbuotojui, mokiniui, mokytojui nustatyta COVID-

19 liga (koronoviruso infekcija), apie tai nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos 

centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.  

7.12. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

7.13. Budintiems darbuotojams neįleisti pašalinių asmenų į progimnaziją, išskyrus atvejus, kai jie 

teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.   

7.14. Ne pedagoginiams darbuotojams privaloma vengti tiesioginio kontakto su mokytojais ir 

mokiniais.  

7.15. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, išvėdinamos 

prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų 

rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) 



valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Bendros patalpos (sporto 

salė ir pan.)  išvėdinamos ir išvalomos po kiekvienos pamokos.  

 

 

 

 

      Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 

              pradinių klasių mokinių ugdymo  

               nuo kovo 22 dienos tvarkos   

               priedas Nr.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGIMNAZIJOS VIDINĖS PATALPOS 

PROGIMNAZIJOS 

VIDINĖS 

PATALPOS 

VIDINIS PROGIMNAZIJOS 

KIEMAS 

1 IR 3 KLASĖ 

 

TAKAS 

 

 

2 B 

PIEVA 

„KNEIPO TAKAS“ 

4 KLASĖ LAUKO 

KLASĖ 

PUG 

SODAS 

2 A 

TAKAS 

Įėjimas 

Išėjimas 

PUG,1–4 kl.  

 

6 arba 8 klasė 

T

a

k

a

s 

5 arba 7 klasė 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos lauko erdvės, kuriose 

laiką gali leisti atskirų klasių mokiniai 

Schema  

Įėjimas Išėjimas 

5–8 kl. 


