
                                 Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybių operacijų vadovo sprendimu ,, Dėl pradinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų “ 2021 m. kovo 19 d.Nr.V-575 , Tirkiliškių mokyklos-

darželio administracija skelbia  

Mokymo mišriu būdu organizavimo tvarką 

2021-03-22 

1. Mišrusis mokymas – mokymo proceso organizavimas, kai nuosekliai 

derinami skirtingi mokymo būdai (pvz. taikant grupinę formą, visiems 

mokiniams dalis mokymo vyksta nuosekliai nuotoliniu, vėliau – kasdieniu 

būdu). 

2. Hibridinis  mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai 

lygiagrečiai derinami skirtingi  mokymo būdai (pvz.. taikant grupinę formą, 

kaip per pamoką dalis mokinių mokosi klasėje, kita dalis – nuotoliniu būdu). 

3. Visi neformaliojo švietimo būreliai vyks tik nuotoliniu  būdu ( pateikiant 

mokiniams užduotis)  

4. Maksimaliai ribojamas skirtingų klasių mokinių kontaktas. 1,3 klasės 

mokiniai ateina ir išeina per pagrindines duris. 2,4 klasės mokiniai ateina ir 

išeina per atsarginį išėjimą. 

5. Atšilus orams fizinio ugdymo , šokių , pasaulio paž. ir  kt. pamokos 

vedamos neformalioje aplinkoje (lauke). 

6. Etikos pamokos 3,4 klasės mokiniams vyks tik nuotoliniu sinchroniu būdu 

per zoom pagal tvarkaraštį, vaikams grįžus į namus, po pamokų:  

 

Laikas  Ketvirtadienį 

14.40 3-4 klasės mokiniai 

 

          Etikos dalyko mokiniai per tikybos pamokos ,,langą“ kartu su klasės 

mokytoja būna kitoje erdvėje ( IKT kabinete) 

 

7. Dalykininkai ves pamokas mokinių klasėse. 

 

8. Mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu ( sergantiems), konsultacijos 

vyks po pamokų pagal mokytojų konkrečius tvarkaraščius, pateiktus 

šeimoms. 



9. Valgo valgyklėlėje tik tos pačios klasės (srauto) mokiniai. Suskirstyta 

valgymo  pertraukos pagal grafiką . 

10. Prieš pamokas mokiniai būna savo klasėse. 

11. Pertraukos ne trumpesnės nei 10 min. . Trys pertraukos po 20 min. 

12. Pertraukų metu , vaikai ilsisi tik konkrečiai klasei numatytoje zonoje.Esant 

blogoms oro sąlygoms , pertraukų metu mokiniai ilsisi srautais. Per 1-ą ir 3-

ą pertraukas atskirose zonose ilsisi 1,2 klasių mokiniai.Per 2-ą ir 4-ą 

pertraukas  :atskirose zonose ilsisi 3,4 klasės mokiniai . 

Mokyklos-darželio zonos: 

1 pertrauka- 1 klasė(salėje) , 2 klasė(koridorius) 3-4 klasės( kabinetuose) 

2 pertrauka - 3 klasė(salėje) , 4 klasė( koridorius) 1-2 klasės(kabinetuose) 

3 pertrauka-1 klasė(koridorius),2 klasė(salėje),3-4 klasės( kabinetuose) 

4 pertrauka -3 klasė(koridorius),4 klasė(salėje) 1-2 klasės( kabinetuose) 

13. Lauko zonos suskirstytos klasėms , kurios keičiasi kiekvieną savaitę 

1   klasė – prieš mokyklos-darželio įėjimo duris  

2   klasė – prieš valgyklos langus 

3   klasė - prie lygiagrečių , futbolo aikštynas, 

4   klasė – krepšinio aikšštynas 

14.  Pamokų ir valgymo pertraukų laikas: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pamokos  

 

1-4 klasių 

mokiniams 

Pietavimo laikas  

 

1. 8.00-8.45  

2. 8.55-9.40 9.40-10.00  pirmokai 

3.  10.00-10.45 10.45-11.00 antrokai, 

11.00-11.10 trečiokai  

 

4. 11.10-11.55 11.55-12.15 ketvirtokai 

5. 12.15-13.00  

6. 13.10-13.55  



15.  Logopedės darbo laikas , dirbant kontaktu klasėse: 

Laikas  Pirmadienis Trečiadienis  Penktadienis 

12.15 1 klasės mokiniai     

13.10 3 klasės mokiniai   3 klasės mokiniai  

14.05  4 klasės mokiniai   

      

16.  Psichologės darbo laikas , dirbant kontaktu kabinete: 

Laikas  Trečiadienis 

12.15 1 klasės mokiniai 

13.10 2 klasės mokiniai 

14.05                                              4 klasės mokiniai 

14.50                               3 klasės mokiniai 

 

     17. Mokiniams po pamokų mokyklos-darželio patalpose neorganizuojami  

būreliai . Dėl karantino būtinųjų sąlygų užtikrinimo rekomenduojame mokiniams 

po pamokų iš karto vykti namo. 

      18. Mokymosi patalpose siekiama maksimalaus saugumo: vėdinimo per 

pertraukas, stalų dezinfekavimo, atstumų laikymosi, atsakingo rankų plovimo. 

Kaukės suaugusiems privalomos, mokiniams neprivalomos, bet privalomos  

būnant bendrose erdvėse: koridoriuose, WC ir pan. 

      19. Mokinių srautai ypatingai reguliuojami: mokiniai įeina ir išeina į mokyklą 

per savo srautų lauko duris. Naudojasi šalia įrengtomis rūbinėmis, persiauna 

avalynę ten, kur rengiasi striukes. WC naudojasi savo pertraukų metu. 

Rekomenduojama turėti dezinfekuojančių, drėgnų servėtėlių. Nesiūloma naudotis 

planšetėmis,kompiuteriais mokykloje-darželyje, jei prieš tai jos nebuvo 

dezinfekuotos. 

      20. Per pertraukas lauke mokiniai laikosi 2 m atstumo (dviejų vaikų ištiestos 

rankos nesiekia vienas kito), vengia bendrų žaidimų su kitų klasių mokiniais. 

21. Vaikų rūbinėlės yra zonoje prieš klasę. 

22. Mokinių ,darbuotojų būklė nuolat stebima. 

23. Pašaliniai asmenys į įstaigą neįleidžiami. 

24. Pasiskolinti planšetiniai kompiuteriai dar gali būti šeimose, jei yra poreikis. 

Dėkojame grąžinusiems. 



        25. Tamo dienyne žymima N raidelė, jei mokinys serga arba nedalyvauja nei 

pamokose, nei nuotolinio ugdymo konsultacijose. 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybių operacijų vadovo sprendimu ,, Dėl pradinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų “ 2021 m. kovo 19 d.Nr.V-575 , Kauno miesto 

savivaldybė keičia sprendimą ir nuo pirmadienio Kauno pradinukai ir 

priešmokyklinukai grįžta į mokyklos suolus ir tęs mokslus kontaktiniu būdu. 

Paskutinė nuotolinio mokymosi diena kovo19 d. (penktadienis). 

 

Mokyklos-darželio administracija 

________________ 


