
Grįžtame į mokyklą
COVID-19 karantino 

ribojimų sąlygomis

Bendra informacija,

aktuali kiekvienam vaikui

Paveikslėliai pasiskolinti iš interneto



Nuo 2021 m. kovo 22 
d. į mokyklą grįžta 

I–IV klasių mokiniai



Mokiniai galės bendrauti  tik 
su savo bendraklasiais

ir tik savo klasėje.



Kadangi siekiame 
sumažinti žmonių   

skaičių mokyklos pastate,

tėvai į mokyklos patalpas

nebus įleidžiami.



Pamokų pradžia 
8.00 val. 



Mokiniai į mokyklą 

bus pavežami 

vadovaujantis šiuo 

grafiku

2021-03-22 d. iš mokyklos mokiniai bus išvežami mokykliniais 

autobusais 11.50 val.



Kiekvienai klasei yra priskirtas 

atskiras įėjimas:

1 kl. - Senasis pastatas, įėjimas į 
Mokyklos biblioteką iš Mokyklos g. 
2 kl.  Pradinių klasių įėjimas iš 

Mokyklos g.  

3 kl. Įėjimas iš mokyklos „galinio“ 
kiemo (už sporto salės, prie katilinės)
4 kl. Įėjimas iš mokyklos „galinio“ 
kiemo (prie mokyklos garažo)

Atkreipkite dėmesį į užrašus ant 

mokyklos durų ir į informacines 

rodykles.



Mokykloje bus užtikrinamas 
mokinių maitinimas

Pietaujame: 
1 kl. 10.05-10.25
2 kl. 11.30-11.50
3 kl. 10.35-10.50
4 kl. 10.55-11.10



Kiekviena klasė 

turės savo 

mokymosi ir 

laisvalaikio erdvę:



1 kl. 

Pamokos vyks 4 kab. 

Laisvalaikio ir poilsio 
erdvė:

Mokyklos senojo pastato 
pirmas aukštas, mokyklos 

vidinis kiemas



2 kl. 

Pamokos vyks 8 kab. 

Laisvalaikio ir poilsio 
erdvė:

I korpuso I aukšto 
koridorius ir holas

mokyklos vidinis kiemas



3 kl. 
Pamokos vyks 38 kab. 

(biologijos kabinetas)

Laisvalaikio ir poilsio erdvė:
III korpuso 2 aukšto 

koridorius, aktų salė, 
Krepšinio aikštelė sporto 

aikštyne



4 kl. 

Pamokos vyks 33 kab. 

(muzikos kabinetas) 
Laisvalaikio ir poilsio 

erdvė:
III korpuso I aukšto 

koridorius, 
tinklinio aikštelė sporto 

aikštyne



Jei norite apsilankyti 

bibliotekoje ir pasikeisti 

knygutes, pasakykite 

apie tai savo mokytojai.

Ji susitars su 

bibliotekininke ir 

palydės jus į biblioteką. 



Naujiena -

nebebus „berniukų“ -

„mergaičių“ tualetų. 

Kiekviena klasė naudosis 

tik jai priskirtu atskiru 

tualetu. 



Nesibūriuokite
ir laikykitės atstumo

nuo kitų mokinių, mokytojų 
ir mokyklos darbuotojų.



Nuo šiol laikytis taisyklių
tampa ypatingai
svarbu.



Mes visi turime 
laikytis taisyklių,   

kad išliktume
saugūs.



Kontaktai:

direktorė Vilma tel. +37061403349,

direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė 

tel. +37061433692,

direktorės pavaduotoja ugdymui 

Virginija tel. +37061157435

direktorės pavaduotojas ūkio 

reikalams Giedrius tel. +37068649349.  

El. paštas endriejavm@gmail.com


