VILNIAUS PRANO MAŠIOTO PRADINĖS MOKYKLOS
UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS
(nuo 2021 m. balandžio 20 d.)
Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos
apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus reikalavimus.
Sveikata ir higiena:
➢ visi bendruomenės nariai nuo 2021 m. balandžio 20 d. privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (kaukes ar respiratorius) uždarose bendrose erdvėse ir pertraukų metu, kai
neišlaikomas 2 metrų atstumas; movos netinka;
➢ į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3C ir daugiau),
kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, sloga ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais
gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu;
➢ mokiniai, kuriems ugdymo proceso metu pasireikš karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo
takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, nedelsiant bus izoliuojami, apie tai informuojant tėvus
(globėjus, rūpintojus);
➢ mokinių tėvai nedelsdami privalo informuoti klasės mokytoją ir mokyklos administraciją,
jei mokiniui pasireiškia karščiavimas, kiti kvėpavimo ar kitų ligų požymiai, jei mokiniui
nustatoma Covid-19 liga ar jis turėjo kontaktą su sergančiaisiais, ar privalo izoliuotis;
➢ mokiniai privalo turėti ir naudotis tik savo mokymo priemonėmis, priemonėmis nesidalijama;
➢ patalpos, kuriose organizuojamas ugdymas, bus išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir
kiekvienos pertraukos metu; dažnai liečiami paviršiai bus dezinfekuojami;
➢ mokyklos koridoriuose ir klasėse yra dezinfekcinio skysčio, sanitariniuose mazguose- skysto
muilo, vienkartinių rankšluosčių.
Mokinių judėjimas mokykloje:
➢ mokinių judėjimas bus nukreiptas taip, kad būtų maksimaliai išvengta sankirtų su kitomis
klasėmis;
➢ mokiniai į mokyklą privalės ateiti tik per nurodytus vartus (pagrindinius, nuo stadiono pusės
ir nuo Žirmūnų g. vartus) ir įėjimus;
➢ veiks 5 įėjimai/išėjimai: 3 - fasadinėje mokyklos pastato pusėje, 2 - iš vidinio kiemelio.
1 fasadinis įėjimas/išėjimas: 2a, 2b, 3a;
2 fasadinis įėjimas/išėjimas: 3c, 2c;
3 fasadinis įėjimas/išėjimas: 3b, 3d, 1b;
1 iš vidinio kiemelio įėjimas/išėjimas: 1c, 2d;
2 iš vidinio kiemelio įėjimas/išėjimas: 1a, 1d.
1, 2, 3 fasadiniam įėjimui/išėjimui ir 2 iš vidinio kiemelio įėjimui/išėjimui paskirti mokiniai į
mokyklą eina pro pagrindinius mokyklos vartus.
1 iš vidinio kiemelio įėjimui/išėjimui paskirti mokiniai į mokyklą eina pro vartus nuo
stadiono pusės.
➢ siekiant maksimaliai užtikrinti mokinių saugumą, asmenys, atlydintys/paimantys mokinius, į
mokyklos teritoriją nebus įleidžiami.
Ugdymo proceso organizavimas:
➢ įėjimai į mokyklą bus atidaryti nuo 7.30 val.;
➢ pamokos prasidės 8.00 val., baigsis – 13.50 val.;
➢ VDM (visos dienos mokykla) vyks iki 15.00 val.;
➢ ugdymas kontaktiniu būdu organizuojamas vienos klasės principu;

➢ klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, švietimo
pagalbos specialistų, mokytojų) bus organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke;
➢ dalykų pamokos bus organizuojamos mokyklos kieme;
➢ švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai (kontaktiniu ar/ir nuotoliniu
būdu);
➢ neformalusis ugdymas vyks nuotoliniu būdu.
Nuotolinio ugdymo organizavimas:
➢
Nuotolinis ugdymas organizuojamas pateikiant užduotis ir namų darbus elektroniniame
Tamo dienyne, kuriuos turės atlikti mokiniai.
➢
Klasių, dalykų mokytojai, VDM specialistai ves mokiniams konsultacijas pagal sudarytą
grafiką.
Mokinių maitinimas:
➢ mokinių maitinimas vyks valgykloje ir 4 holų klasėse;
➢ bus organizuojami pietūs ir pavakariai (esant poreikiui);
➢ maistas, atsineštas iš namų valgomas valgykloje kartu su visa klase, laikantis higienos taisyklių;
➢ mokiniams reikia turėti savo gertuves vandeniui (vandens galima bus pasipildyti mokykloje).

Stiprybės ir būkime sveiki!
Mokyklos administracija

