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Visi mokiniai laukiami klasėse, ugdymas vyks kontaktiniu būdu.
Mokinių judėjimas mokykloje reguliuojamas pagal srautus. I srautas – 1–4 klasių mokiniai
(išskyrus 3b, kurie mokosi I a) mokysis II - ame aukšte, 3b klasės mokiniai – I a. II srautas – 5–8
klasių mokiniai – III - iame aukšte. Dailės, informacinių technologijų, technologijų pamokos vyks
specializuotuose kabinetuose.
I srautas (PUG, 1-4 klasių mokiniai) į mokyklą įeina/išeina per vidinio kiemo duris, II srautas (5-8
klasių mokiniai) – per centrines mokyklos duris (nuo gatvės pusės).
Kaukės. Visiems mokytojams, darbuotojams ir mokiniams nuo penktos klasės uždarose patalpose
privaloma dėvėti kaukes.
Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, dalyvaujantiems stovyklose, mokiniams ir mokytojams, kai jie
sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą
turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali
pakenkti asmens sveikatos būklei, arba jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos
pobūdžio, pvz., darbo su klausos negalią turinčiais mokiniais. Tada rekomenduojama dėvėti veido
skydelį.
Būreliuose ir kituose neformalaus švietimo užsiėmimuose (pailgintos dienos grupėje),
organizuojamuose uždarose erdvėse vienu metu, galės dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų. Skaičius
neribojamas, jei visi vaikai ir darbuotojai yra arba pasiskiepiję, arba persirgę, arba nuolat testuojasi
dėl COVID-19 ligos.
5-8 klasių mokiniams dauguma pamokų dubliuojamos, siekiant riboti mokinių judėjimą.
Maitinimas. Mokiniai bus maitinami laikantis visų rekomenduojamų saugumo reikalavimų ir pagal
šį laiką:
Pamokų laikas
1 pamoka

8.00–8.45 val.

2 pamoka

8.55–9.40 val.

3 pamoka

9.50–10.35 val.

Pietų pertrauka
I srautas

Pietų laikas

10.00 val. pietauja PUG
10.35–11.05 val.

4 pamoka

1 klasė

10.25–10.35 val.

2 kl. ir 3 b klasė

10.35–10.50 val.

3a kl. ir 4 klasė

10.50–11.05 val.

11.05–11.50 val.

Pietų pertrauka
II srautas

11.50 val. – 12.10 val.
5-6 klasės

11.50–12.00 val.

7-8 klasės

12.00–12.10 val.

5 pamoka

12.10–12.55 val.

6 pamoka

13.05–13.50 val.

7 pamoka

14.00–14.45 val.

Mokinių pavėžėjimas. Mokiniai, kurie į mokyklas atvažiuoja ir grįžta mokykliniu autobusu, esant
galimybei sėdi saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo. Visi mokiniai kelionės metu turi dėvėti
kaukes, išskyrus tuos, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata arba kurie serga lėtinėmis
ligomis ir kaukės dėvėti neįmanoma. Autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami
paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. Mokiniai,
važinėjantys maršrutiniais autobusais, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų kaip ir kiti
keleiviai.
Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Dažnai liečiami paviršiai valomi ne rečiau kaip 2 kartus
per dieną. Patalpos vėdinamos prieš atvykstant mokiniams, pertraukų metu, ypač jei viena bendra
patalpa, pvz., valgykla, sporto salė naudojasi kelios grupės viena po kitos. Taip pat progimnazijoje
sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai. Progimnazijoje rekuperacinės sistemos pagalba bus
tiekiamas į klases šviežias oras.
Švietimo pagalbos teikimas. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar
vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės (srauto) mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos
išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.
Stebima mokinių ir darbuotojų sveikata. Progimnazijoje yra sudarytos sąlygos visiems
atvykstantiems į mokyklą pasimatuoti temperatūrą. Jei vaikas ar darbuotojas turi ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), kosti, yra pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), jis negalės dalyvauti pamokose ar dirbti. Mokiniui, kuriam ugdymo proceso
metu pasireiškia karščiavimas 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.
Draudžiama į užsiėmimus atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
Testavimas. Neįgijusiems imuniteto švietimo įstaigų darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka
privaloma reguliariai testuotis. Nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai turi
periodiškai kas 7–10 dienų testuotis ir apie testo rezultatus pranešti ūkvedžiui.
Mokinių testavimas nėra privalomas, tik rekomenduojamas.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos lauko erdvės, kuriose laiką gali leisti atskirų srautų
mokiniai.
I srautas (PUG, 1-4 klasės) – lauko klasės teritorija, vidinis mokyklos kiemas.
II srautas (5-8 klasės) – sodas, teritorija priešais centrinį įėjimą į mokyklą.
Daugiau informacijos apie ugdymo sąlygas mokyklose nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ieškokite el.
svetainėje mokyklabecovid.lt

Progimnazijos administracija

