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1. Ugdymo veiklos mokiniams organizuojamos toje pačioje patalpoje visą dieną
(išskyrus gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo
dalykus). Pagal galimybes 5-10 klasių mokiniams dubliuojamos pamokos. Mokiniai
pagal klasių koncentrus mokysis skirtinguose aukštuose: 1-4 kl. ir 5 kl. trečiame aukšte,
6-8 kl. antrame aukšte, 9-10 kl. – pirmame aukšte.
2. Rytą atvykę į mokyklą mokiniai eina tiesiai į savo klasę.
3. Mokiniai pertraukų metu bendrose patalpose privalo dėvėti kaukes.
4. Mokiniai mokykloje turi vaikščioti tik savo aukšte ir nurodyta laiptine. Jei reikia
pakilti ar nusileisti laiptais į valgyklą, tualetą ar mokymo kabinetus: 1-5 klasių
mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai naudojasi I-ąja laiptine, o 6-10
klasių mokiniai – II-ąja (judėjimo kryptys nurodytos rodyklėmis).
5. Naudojimasis tualetais: 1-5 klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės
vaikai naudojasi 3 aukšte esančiais tualetais, o 6-10 klasių mokiniai naudojasi 1 aukšte
esančiais tualetais.
6. Rūbinių spintelės išdėstytos aukštuose, kuriuose mokosi klasė.
7. Mokinių maitinimas bus organizuojamas dviejų pertraukų metu, atskiriant
pradinių klasių ir vyresniųjų klasių mokinius:
7.1. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir 1-4 klasių mokiniams skiriama 20
min. trukmės pertrauka po 3 pamokų, o 5-10 klasių mokiniams – pertrauka 30 min. po
4 pamokų. Mokiniai valgo pagal sudarytą grafiką. Tik nurodytu laiku ateina į valgyklą.
7.2. nenorintiems pirkti maisto valgykloje sudaroma galimybė iš namų dėžutėse
atsineštą maistą suvalgyti klasėje.
8. Draudžiama išeiti iš mokyklos teritorijos (lankytis parduotuvėse ar kitur).
9. Įeinant į mokyklą reikia nusivalyti batus į patiestą specialų kilimėlį prie durų ir
dezinfekuoti rankas.
10.
Pasinaudojus tualetu reikia nusiplauti rankas pagal instrukciją, naudojant
muilą ir dezinfekcinį skystį.
11.
Per pertraukas klasės vėdinamos, mokiniai užsidėję kaukes išeina į
koridorių (prie savo klasės), išlaikant reikalaujamą atstumą tarpusavyje ir būnant
atokiau nuo kitų klasių mokinių.
12.
Mokiniai, vežami mokykliniu autobusu, turi sėdėti saugiu atstumu vienas
nuo kito ir vairuotojo. Autobuse būtina dėvėti kaukes. Autobuso rankenos, kėdžių
atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlipant kitai
vežamų mokinių grupei. Mokiniai, važinėjantys maršrutiniu autobusu, privalo laikytis
bendrųjų saugos reikalavimų, kaip ir kiti keleiviai.
13.
Į mokyklą neįleidžiami pašaliniai asmenys, išskyrus atvejus, kai jie teikia
būtinas paslaugas.

