2020 – 2021 m.m. Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo
organizavimo priemonių planas

Ugdymo procesas mokykloje bus organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos
apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.
Pamokų pradžia 8.00 val.
Pamokos vyks pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
Į mokyklą nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 4 d. priešmokyklinių grupių ir 1-ų klasių mokinukus iki klasės
galės palydėti vienas asmuo. Lydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones.
Nuo rugsėjo 7 dienos mokinukus prie mokyklos durų pasitiks klasės mokytoja. Lydintys asmenys į
mokyklą įeiti negalės.
Įėjimas ir išėjimas į mokyklą:




pro pagrindines duris į mokyklą įeiti turės visų pirmų klasių, 0 c ir 0 d grupių mokiniai;
pro įėjimą prie valgyklos į mokyklą įeiti turės 0 a ir 0 b grupių mokiniai;
mokiniai, besimokantys 2-ame ir 3-iame aukšte, į mokyklą turės įeiti pro įėjimą esantį nuo Vytauto
gatvės pusės.

Asmenys, atlydintys mokinius, švietimo darbuotojai bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose,
valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.) turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Mokiniams ugdymo veiklos visą dieną bus organizuojamas toje pačioje mokymo patalpoje. Skirtingi
mokytojai turės atvykti į klasei priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją.
Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos bus teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama su tame
pačiame aukšte esančių klasių mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpa bus išvėdinama ir nuvalomi
dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.
Maksimaliai bus išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke.
Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos bus išvėdinamos prieš
atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai valomi paviršiams valyti
skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Mokinių maitinimas
Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, bus numatytas laikas skirtas maitinimui kiekviename
mokyklos aukšte besimokančių klasių mokiniams.
Į valgyklą einančius mokinius privalo lydėti klasės mokytojas.
Po kiekvienos klasės valgymo valgykla bus vėdinama ir išvaloma.
Mokiniai, kurie maistą atsineš dėžutėse, galės valgyti tik savo klasėje.
Apie asmens higienos laikymosi būtinybę mokinius informuoja ir kontroliuoja klasės mokytojas.
Uždarose erdvėse renginiai, užsiėmimai bus organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo.
Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių bus siekiama išlaikyti ne mažesnį kaip 1 metro
atstumą.

