
KAUNOMOKYKLA-DARŽELIS “RŪTELĖ”

UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 2020-2021 M. M.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“ (toliau – mokykla) ugdymo organizavimo 2020-2021 m. m.

tvarka (toliau – Tvarka), parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – sprendimu „Dėl

pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, patvirtintų 2020 m. rugpjūčio 17d. Nr. V-1839 ir

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijomis mokykloms dėl

ugdymo organizavimo.

1. Ugdymo organizavimo tvarka nustato ugdymo proceso organizavimo ypatumus,

mokinių srautų judėjimą mokykloje, būtinas sąlygas mokymosi vietai ir mokinių maitinimo

organizavimui.

II SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

2. Ugdymo procesas 2020-2021 m. m. organizuojamas klasėse (mokytojai dalykininkai

ateina į klasę).

3. Jei leidžia dalyko ugdymo ypatumai ir oro temperatūros sąlygos, įvairių dalykų

pamokos organizuojamos lauke.

4. 2a ir 2b klasėm anglų kalbos mokymas vyks anglų kabinete.

5. Ugdymo proceso metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos

priemones:

5.1. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams pamokų, konsultacijų, klasių

valandėlių metu, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių.

5.2. Mokiniams, darbuotojams ateinant į mokyklą ir bendrose jos erdvėse (koridoriuose,

valgykloje ir pan.).

5.3. Neformalių užsiėmimų metu.

5.4. Visiems mokyklos darbuotojams ir mokiniams renginių, kurie vyksta uždarose ir

atvirose erdvėse, metu.

6. Rugsėjo pirmą savaitę oganizuojamos klasių valandėlės, kurių metu mokiniai

supažindinami su ugdymo proceso organizavimo ypatumais ir COVID-19 prevencinėmis

priemonėmis.

7. Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į mokyklą, išskyrus atvejus, kai jie teikia

paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.



8. Mokinių tėvai (globėjai) į mokyklos patalpas priimami tik iš anksto užsiregistravę

įstaigos duotais kontaktais ir tik esant neatidėliotiniems atvejams ir laikantis visų

saugumo priemonių.

III SKYRIUS
MOKYMOSI VIETA

9. Mokymo patalpose užtikrinamos COVID-19 profilaktikos priemonės:

9.1. Sudaromos sąlygos rankų higienai (kabinetai ir klasės aprūpinti dezinfekcinėmis

priemonėmis, muilu, popieriniais rankšluosčiais).

9.2. Užtikrinama paviršių, mokymo priemonių dezinfekcija, patalpų vėdinimas po

kiekvienos pamokos, kai keičiasi mokinių srautai.

9.3. Mokyklos erdvėse iškabinama COVID-19 profilaktikos atmintinė.

9.4. Kiekvieną dieną, pasibaigus ugdymo procesui, atliekama visų mokyklos erdvių

paviršių dezinfekcija.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS

10. Nuo rugsėjo 1 d. į mokyklą mokiniai įeis ir išeis pro keturis įėjimus / išėjimus, ant

kurių durų nurodytos klasės:

10.1. 3 klasių mokiniai – pro pagrindinį įėjimą (įėjimas / išėjimas A).

10.2. 1a, 1b, 4a, 4b ir 2c klasių mokiniai – pro įėjimą ties futbolo aikštele (įėjimas /

išėjimas C).

10.3. 4c klasės mokinių įėjimas tiesiai į klasę (įėjimas / išėjimas D).

10.4. 2a, 2b klasių mokiniai- pro įėjimą ties sporto sale (įėjimas / išėjimas B).

11. Visų klasių mokiniai, kurie į mokyklą ateina anksčiau nei 7:30 val., įeina pro

pagrindinį įėjimą (įėjimas A).

12. Mokiniai, įėję į mokyklą eina trumpiausiu keliu link savo klasių.

13. Eidami koridoriumi, laiptine mokiniai, mokyklos darbuotojai privalo laikytis saugaus

atstumo ir dėvėti kaukes.

14. Pertraukų metu mokiniai stengiasi kuo mažiau laiko leisti mokyklos koridoriuose.

13.Mokiniai pertraukų, pamokų metu naudojasi tik tais tualetais, kurie jiems priskirti.

14. Neformalusis švietimas organizuojamas, laikantis mokinių grupių izoliacijos principo.

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

15. Nuo rugsėjo 2 d. visų klasių mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos

valgykloje nurodytu laiku:

15.1. Pirmų klasių mokiniai ir 2c klasės mokiniai – 10:20-10:40 val.

15.2. 2a ir 2b klasių mokiniai – 10:45-11:05 val.

15.3. 3 klasių mokiniai – 11:45-12:05 val.



15.4. Ketvirtų klasių mokiniai – 12:40-13:00 val.

16. Mokiniams ateiti į mokyklos valgyklą ne savo valgymo pertraukos metu draudžiama.

17. Po pamokų veikia bufetas, į kurį galima eiti tik pagal nustatytą grafiką:

17.1 1 klasės ir 2c-13:30-14:15

17.2 2 klasės 14:15-14:50

17.3 3 klasės 15:00-15:30

17.4. 4 klasės 15:40-16:40

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ši Tvarka gali būti papildoma, keičiama ar

atšaukiama.

________________________________________________


