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ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
ATMINTINĖ MOKYKLOS BENDRUOMENEI, APIE MOKINIŲ SRAUTŲ VALDYMĄ,
ORGANIZUOJANT MOKINIŲ UGDYMĄ IR MAITINIMĄ
Ugdymo procesas Mokykloje organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.
Mokykloje maksimaliai laikomasi nustatytų saugos priemonių, ribojami Mokyklos
bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
Už mokinių, atvykstančių į Mokyklą, sveikatos būklę atsako jų tėvai (globėjai).
Į Mokyklą patenkama pro 4 (keturis) įėjimus (A, B, C, D):
 Centrinis įėjimas A – PUG 1, PUG 2 vaikai;
 Įėjimas B – PUG 3 vaikai, 2A klasės mokiniai;
 Įėjimas iš kiemelio C – 1A, 1B, 3A, 3B klasių mokiniai;
 Įėjimas iš kiemelio D – 2B, 3C, 4A, 4B klasių mokiniai.
Asmenys, atlydintys mokinius į Mokyklos patalpas neįleidžiami. Tėvai (globėjai)
mokinius palydi/pasitinka iki/prie priskirto (A, B, C, D) įėjimo durų.
Išimtis taikoma PUG, pirmų klasių mokinių ir naujai į mokyklą atvykusių mokinių tėvams
(globėjams) adaptacijos laikotarpiu (iki 2 savaičių).
Mokinius lydintys asmenys bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje,
bibliotekoje ar pan.) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kt.).
Draudžiama į Mokyklą atvykti mokiniams, tėvams (globėjams), tretiesiems asmenims,
kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir / ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo
takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
Nuolat stebima mokinių, kitų asmenų sveikatos būklė.
Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniams, kitiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą
bekontakčiu termometru atvykus į mokyklą, kuris laikomas socialinio pedagogo kabinete. Už kūno
temperatūros matavimą atsakingas Mokyklos socialinis pedagogas.
Mokinys, 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.), izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai), kurie
nedelsdami pasiima vaiką ir tą pačią dieną informuoja Mokyklą dėl tolimesnių veiksmų. Jeigu
Mokykla iš mokinio ar jo tėvų (globėjų) gavo informaciją apie mokiniui (jo artimiesiems) nustatytą
COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC
nustatant sąlytį turėjusius asmenis, kuriems taikoma 14 dienų izoliacija.
Draudžiama į Mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu.
Jei tėvams (globėjams) yra būtina susitikti su Mokyklos administracija, specialistais,
pedagogais, tėvai (globėjai) registruojasi susitikimui telefonu (8-41)552356. Mokyklos raštvedys
organizuoja susitikimą ir informuoja tėvus (globėjus) apie jo datą ir laiką telefonu ne vėliau kaip per
dvi darbo dienas.
Jeigu administracijai, švietimo pagalbos specialistams ar dalykų mokytojams
reikalingas susitikimas su tėvais (globėjais), jie su tėvais (globėjais) iš anksto telefonu suderina
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vizito datą ir laiką, informaciją talpina TAMO dienyne, ne vėliau kaip prieš vieną dieną apie tėvų
(globėjų) atvykimą informuoja raštvedį ir Mokyklos budėtoją (administratorių).
Mokyklos patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas – vėdinamos, valomos
laikantis visų nurodytų reikalavimų. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos pagal galimybes
vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos
pačios grupės veiklose ir būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto.
Jei to padaryti neįmanoma - trumpinamas kontakto laikas. Kiekvienai klasei paskirta konkreti
patalpa, kurioje vyksta pamokos. Klasių mokiniai viršutinius rūbus palieka klasės rūbinėje,
spintelėse. Fizinio ugdymo ir šokio pamokoms persirengiama klasėse.
Fizinio ugdymo ar kitas mokytojo nuožiūra pasirinktas pamokas, esant tinkamoms oro
sąlygoms (vadovaujantis Higienos norma mokykloms), rekomenduojama organizuoti lauke.
Pertraukų metu mokiniai iš mokyklos ir / ar teritorijos ribų be mokytojo leidimo ir
priežiūros išeiti negali.
Pamokų laikas
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VEIKLŲ LAIKAS
7.00-8.00 val. – Rinkimasis į grupę.
8.00 val. – Pusryčiai.
8.20 val. – Ryto ratas, pasiruošimas veikloms.

1. 1. 9.00- 9.35 val. – Integruota veikla.
2. 2. 10.00-10.35 val. – Integruota veikla.
3. 3. 10.50-11.25 val. – Integruota veikla.
11.30 val. – Pietūs.

4. 4. 12.00-12.35 val. – Integruota veikla.
12.35-13.00 val. – Veikla lauke, žaidimai.
13.00-15.00 val. – Pietų miegas, poilsis.
5. 15.00-15.35 val. – Integruota veikla.
15.30 val. – Pavakariai.
6. 16.00-17.30 val. – Pažintinė veikla, popamokinė vaikų priežiūra.
1 KLASIŲ VEIKLŲ LAIKAS

1. 1. 8.00- 8.45 val. – Pamoka (10 min. skiriama mankštai klasėje).
2. 8.45 val. – Pusryčiai.
3. 2. 9.00- 9.35 val. – Pamoka.
4. 3. 9.50-10.25 val. – Pamoka.
5. 4. 10.40-11.15 val. – Pamoka.
6. 5. 11.25-12.00 val. – Pamoka.
12.00 val. – Pietūs.

7. 6. 12.30-13.05 val. – Pamoka, neformalusis ugdymas.
Pailginta dienos grupė (Visos dienos mokykla)
13.00-13.40 val. – Poilsis, žaidimai, sportas lauke.
13.40-15.00 val. – Integruojamos, prevencinės programos, pažintinė, projektinė veikla.
Socialinių partnerių, neformaliojo švietimo veiklos. Knygų skaitymas, individuali veikla, poilsis.
15.00-15.20 val. – Pavakariai.
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15.20-17.00 val. Švietimo pagalba mokiniams ir jų tėvams (globėjams) pagal poreikį.
Nebaigtų darbų valandėlė. Pažintinė veikla.
17.00-18.00 val. Tėvų (globėjų) prašymu ir susitarimu teikiama mokama pagal Savivaldybės
tarybos sprendimą papildoma mokinių priežiūra.
2 KLASIŲ VEIKLŲ LAIKAS

1. 1. 8.00 - 8.55 val. – Pamoka (10 min. skiriama mankštai klasėje).
2. 2. 9.00 - 9.45 val. – Pamoka.
3. 3. 10.00-10.45 val. – Pamoka.
4. 4. 10.55-11.40 val. – Pamoka.
5. 5. 11.50-12.35 val. – Pamoka.
12.30 val. – Pietūs.

6. 6. 13.00-13.45 val. – Pamoka, neformalusis ugdymas.
Pailginta dienos grupė (Visos dienos mokykla)
13.00-13.40 val. – Poilsis, žaidimai, sportas lauke.
13.45-15.00 val. – Integruojamos, prevencinės programos, pažintinė, projektinė veikla.
Socialinių partnerių, neformaliojo švietimo veiklos. Knygų skaitymas, individuali veikla, poilsis.
15.00-15.20 val. – Pavakariai.
15.20-17.00 val. Švietimo pagalba mokiniams ir jų tėvams (globėjams) pagal poreikį.
Nebaigtų darbų valandėlė. Pažintinė veikla.
17.00-18.00 val. Tėvų (globėjų) prašymu ir susitarimu teikiama mokama pagal Savivaldybės
tarybos sprendimą papildoma mokinių priežiūra (Akad.val. 2,40 Eur)
3-4 KLASIŲ VEIKLŲ LAIKAS

1. 1. 8.00- 8.45 val. – Pamoka
2. 2. 9.00- 9.45 val. – Pamoka (10 min. – skiriama mankštai klasėje).
3. 3. 10.00- 10.45 val.– Pamoka.
4. 4. 10.55- 11.40 val.– Pamoka.
5. 5. 11.50-12.35 val. – Pamoka.
6. 6. 13.00-13.45 val. – Pamoka.
13.00-13.20 val. – Pietūs 3 kl.

13.30-13.50 val. – Pietūs 4 kl.

7. 7. 14.00-14.45 val. – Pamoka.
8. 8. 15.00-15.45 val. – Pamoka, neformalusis ugdymas.
Mokinių maitinimas.
 Prieš valgydami mokiniai savo klasėje privalo gerai nusiplauti rankas su vandeniu ir skystu
muilu.
 Rankų dezinfekcijai skirta priemonė, esanti prie valgyklos įėjimo, rekomenduojama tik tada,
kai vaikas neturėjo galimybės ar laiko nusiplauti rankas vandeniu ir skystu muilu.
 Prie vieno stalo valgyti sodinami tik tos pačios klasės mokiniai.
 Baigę valgyti, vienos klasės mokiniai valgyklą palieka vienu metu.
 Po kiekvieno maitinimo valgykla išvėdinama ir išvaloma.
 Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neorganizuojamas.
 Mokyklos valgykloje aptarnaujami tik Mokyklos darbuotojai ir mokiniai.
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DRAUDŽIAMA veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
Jei Mokyklos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 liga, Mokyklos mokiniams
ugdymas toliau tęsiamas vadovaujantis atskirais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ir/ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
sprendimais.
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