
                                            PATVIRTINTA 

                                                                              Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio 

                                                                                   L.e.p. direktoriaus balandžio  mėn. 8  d.     

                                                 įsakymu Nr. V-37 

VILNIAUS „AUŠROS“ MOKYKLOS-DARŽELIO 

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO(SI) HIBRIDINIU-MIŠRIU BŪDU 

 TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio (toliau Mokykla-darželis) 1-4 kl. mokinių ugdymo(si) 

mišriu būdu tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja saugaus grįžimo į mokyklą-darželį 

tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimais Nr. 

V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2021 m. vasario 27 d.) 

3. Aprašas įsigalioja nuo 2021 m. balandžio mėn. 14 d. 

 

II SKYRIUS 

SAUGAUS SUGRĮŽIMO Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ TVARKA 

 

4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau Tėvai), kurie nori, kad vaikai mokytų(si) kontaktiniu būdu 

Mokyklos-darželio patalpose, pateikia prašymą ir sutikimą dėl kaupinių testo atlikimo Mokyklos-

darželio direktoriui nuotoliniu būdu: pasirašytus el. parašu, skenuotus ar fotografuotus. Jeigu 

prašymas ir sutikimas nepateikiamas, laikoma, kad mokinys mokysis nuotoliniu būdu ir  už mokinio 

saugumą pamokų metu atsako Tėvai.  

5. Mokiniai ir darbuotojai į Mokyklą-darželį mokytis ir dirbti kontaktiniu būdu gali grįžti tik su 

neigiamu COVID-19 testo rezultatu (atlikę kaupinių testą, pateikę dokumentą, jog turi antikūnų 

arba yra pasiskiepiję dviem COVID-19 vakcinos dozėmis). 

6. Norint grįžti į Mokyklą-darželį Tėvai ir darbuotojai privalo įvykdyti visus saugaus grįžimo į 

Mokyklą-darželį etapus (Priedas Nr.1) 

7. Savo apsisprendimą dėl vaiko mokymo(si) kontaktiniu ar nuotoliniu būdu Tėvai gali keisti: iš 

kontaktinio į nuotolinį ir atvirkščiai, pateikiant prašymą Mokyklos-darželio direktoriui. Antruoju 

atveju būtina įvykdyti visus saugaus grįžimo į Mokyklą-darželį etapus (Priedas Nr.1). 

8. Mokiniai ir darbuotojai testuojami ne dažniau kaip  4 ir ne rečiau kaip kas 7 dienas Mokyklos-

darželio patalpose. 

III. SKYRIUS 

BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

 

9. Mokiniai į Mokyklą-darželį / iš Mokyklos-darželio įeina ir išeina pro atskirus jiems priskirtus 

įėjimus. 

Rytinis  įėjimas Centrinis įėjimas Vakarinis įėjimas 

2a, 2b, 3a  klasės 1a klasė 3b, 3c, 4a  klasės 

 



10. Atvykus į Mokyklą-darželį matuojama kūno temperatūra.  

11. Tėvai privalo užtikrinti, kad vaikas į Mokyklą-darželį nevyktų, jei jam pasireiškia karščiavimas 

ar kiti viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai. 

12. Reikalavimų dėl atstumų laikymosi pamokų metu mokiniams nėra. Mokytojas pamokos metu 

turi laikytis 2 metrų atstumo iki mokinių, jei atstumas neišlaikomas- mokytojas privalo dėvėti 

kaukę.  

13. Pamokų metu mokiniai kaukių dėvėti neprivalo (nebent klasės bendruomenė susitaria kitaip). 

14. Mokyklos-darželio darbuotojai kaukes dėvi bendrose patalpose, taip pat kai neišlaikomas 2 

metrų atstumas.  

15. Mokinių Tėvai, nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai ir nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai 

į Mokyklos-darželio patalpas neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai atvyksta pasiimti ar palikti mokymo 

(si) priemonių prie centrinio Mokyklos-darželio įėjimo. Tėvai privalo dėvėti kaukes.  

16. Tėvai gali palydėti mokinius iki įėjimo į Mokyklos-darželio patalpas, po pamokų mokinius 

pasitinka Mokyklos-darželio kieme. Į Mokyklos-darželio teritoriją važiuoti automobiliu 

draudžiama.  

17. Pašaliniai asmenys į Mokyklos-darželio patalpas neįleidžiami.    

18. Mokinių tėvai su klasių mokytojais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 

administracija bendrauja telefonu, el. paštu, e-dienynu, Zoom ir kitais nuotolinės komunikacijos 

būdais.  

19. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių udymas(is), vykdomos pagalbos mokiniui specialistų 

konsultacijos, vėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu dezinfekuojami 

paviršiai. 

20. Dažnai liečiami paviršiai valomi paviršiams skirtu valikliu 2 kartus per dieną. Už dezinfekcijos 

darbų atlikimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

21. Mokymo priemonės, inventorius, jei juo naudojasi daugiau nei kaip vienas mokinys, valomos ir 

dezinfekuojamos po kiekvieno naudojimo. Mokiniams draudžiama dalintis mokymo priemonėmis 

bei atsinešti asmeninių daiktų iš namų. 

22. Laboratorija, aktų salė, sporto salė,  informacinis centras išvėdinami po kiekvienos pamokos, 

dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai. 

23. Prie įėjimo į Mokyklą-darželį skelbiama informacija: 

23.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

23.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes.  

24. Mokinys, kuriam ugdymosi proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų  ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo Tėvai.  

25. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų  ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas), nedelsiant palieka Mokyklos-darželio patalpas.  

26. Mokyklos-darželio darbuotojai, mokinių  Tėvai privalo nedelsiant informuoti administraciją 

apie darbuotojui, mokiniui  nustatytą Covid-19 ligą. Gavus šią informaciją Mokykla-darželis 

nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau NVSC), steigėją, bendradarbiauja su NVSC, priima sprendimus (Priedas Nr.2). 

27. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo ir darbo procese 

dalyvauja nuotoliniu būdu.  

28. Mokykla-darželis neorganizuoja mokinių dalyvavimo neformaliojo švietimo veiklose už 

Mokyklos-darželio ribų.  

 



 

IV. SKYRIUS 

UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 

29. Klasė mokosi kontaktiniu būdu, jeigu į Mokyklą-darželį grįžta visi  mokiniai. 

30. Klasės mokosi nuotoliniu būdu, jeigu į Mokyklą-darželį nori grįžti mažiau kaip pusė mokinių. 

Tokiu atveju mokymasis organizuojamas vadovaujantis Mokyklos-darželio ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu. 

31. Klasės mokosi hibridiniu būdu (hibridinis mokymas- kai dalis mokinių mokosi klasėje, o kita 

dalis dalyvauja pamokoje nuotoliniu būdu), jeigu į Mokyklą-darželį grįžta daugiau kaip pusė 

mokinių. Nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams organizuojamos vaizdo pamokos Zoom 

platformoje.  Pamokų tvarkaraštis dėl sinchroninių / asinchroninių pamokų atsiunčiamas iš anksto, 

Mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos apraše numatyta tvarka. 

Nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams mokymasis organizuojamas vadovaujantis Mokyklos-

darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu ir skiriamos papildomos 

konsultacijos mokymosi sunkumams spręsti. 

32. Klasėse, kuriose ugdymas(is) vyksta nuotoliniu, hibridiniu/mišriu  būdu, mokinių, besimokančių 

nuotoliniu būdu, lankomumas el-dienyne žymimas simboliu n  

33. 1-2 kl. mokiniams pamokos prasideda 8.00 val., 3-4 kl. mokiniams- 9.00 val. 

34.  Pamokos 1-4 mokiniams, kurie mokosi kontaktiniu būdu vyksta pagal patvirtintą pamokų laiką 

ir tvarkaraštį. (Priedas Nr. 3). Pastaba: išimtinais atvejais kai kurios pamokos mokantis kasdieniu 

būdu gali būti vedamos ir nuotoliniu būdu (kai mokiniai dirba klasėje, o mokytojas pamoką veda iš 

kitos vietos). 

35. Rekomenduojama vaikus į Mokyklą-darželį palydėti  ne anksčiau nei 20 min. iki pamokos 

pradžios.  

36. Uždarose Mokyklos-darželio erdvėse renginiai neorganizuojami.  

37. Mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai organizuojami nuotoliniu būdu. 

38. Vienos klasės mokiniams  pamokos visą dieną  organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje, 

išskyrus užsienio kalbą, dorinio ugdymo, fizinio ugdymo, šokio ir muzikos pamokas. 

39. Fizinis ugdymas ir šokis, esant geroms oro sąlygoms vykdomas lauke. Kai oro sąlygos yra 

nepalankios šių pamokų metu lavinami sveikos gyvensenos įgūdžiai.   

40. Pertraukų metu draudžiama mokiniams laisvai judėti po Mokyklą-darželį. Mokiniai gali būti 

klasėse, kai jos nevėdinamos arba išeiti į Mokyklos-darželio teritoriją.   

41. Esant palankioms oro sąlygoms pertraukas mokiniai gali leisti lauke numatytoje tai klasei 

teritorijoje : 

Klasė Erdvė 

1a Amfiteatro erdvė 

2a Šaškių-labirinto erdvė (I) 

2b Šaškių-labirinto erdvė (II) 

3a Labirinto erdvė 

3c Inkilų alėjos erdvė 

4a Sporto aikštelės erdvė 

 

42. Pagalbos specialistų konsultacijos  teikiamos kontaktiniu ar nuotoliniu būdu. Kontaktiniu būdu 

konsultacijos teikiamos individualiai arba vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. 

Nuotoliniu būdu- individualiai. 



43. Mokyklos-darželio informaciniame centre/bibliotekoje mokiniai gali lankytis tuomet, kai klasės 

mokytojas iš anksto su bibliotekos darbuotoju suderina apsilankymo laiką.  

44. Mokyklos-darželio neformaliojo ugdymo veikla vykdoma tik vienos klasės mokiniams.  

45. Visos dienos mokyklos grupių veikla organizuojama tik vienos klasės mokiniams.   

46. 1-4 kl. mokiniai viršutinius drabužius kabinasi savo klasės rūbinėse.  

 

V. SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

47. Mokinių maitinimas organizuojamas Mokyklos-darželio valgykloje  atskirtose klasių valgymo 

zonose.  

48. Mokinių maitinimas pamokų ar visos dienos mokyklos grupių darbo metu vyksta pagal sudarytą 

grafiką  

Maitinimas pamokų metu 

Klasė Laikas 

1a 11.15 

2a, 2b 10.40 

3c 11.35 

4a 12.15 

3a 12.30 

Visos dienos mokyklos grupės metu 

Klasė Laikas 

1a 14.00 

2a  14.15 

2b 14.25 

3c 15.00 

3a  15.10 

4a 15.20 

 

49. Į valgyklą mokinius palydi klasės mokytojas, mokytojas asistentas ar visos dienos mokyklos 

grupės mokytojas.  

50. Nurodytu laiku kt. kl. mokiniams į Mokyklos-darželio valgyklą įeiti draudžiama.  

51. Atsineštas iš namų maistas valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių. 

52. Valgyklos darbuotojai užtikrina tinkamą higienos ir patalpų dezinfekavimo reikalavimų 

laikymąsi.  

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

53. Pasikeitus teisės aktams, vadovaujamasi Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro- 

valstybės lygio situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.  

54. Nenumatyti atvejai sprendžiami neeiliniuose darbo grupės susirinkimuose.  

55. Aprašą parengė 2021 m. balandžio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-36 sudaryta darbo grupė. 

 

 

 

 



                                1-4 klasių mokinių ugdymo(si) hibridiniu-mišriu būdu tvarkos aprašo 

             Priedas Nr.1 
SAUGAUS GRĮŽIMO Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ ETAPAI 

I ETAPAS 

1. Norint grįžti į kontaktinį ugdymą(si) Mokyklos-darželio patalpose, reikalingas Tėvų prašymas ir sutikimas testtuotis kaupinių metodu 

(pateikiamas klasės mokytojui) 

2. Klasės mokytojas sudaro namų ūkio sąrašą.  

3. Tiriamųjų mokinio ir darbuotojo namų ūkiai kviečiami nurodytu laiku  atvykti į mobilųjį punktą (Gerulaičio g. 1, Vilnius) atlikti tyrimą. 

4. Visi namų ūkio nariai turi atvykti viena transporto priemone nurodytu laiku. 

5. Vieną kaupinį sudaro 1 mokinys / darbuotojas + ne daugiau kaip 5 namų ūkio nariai (iš viso ne daugiau kaip 6 asmenys). 

6. Vykstant tirtis, būtina su savimi turėti asmens dokumentą ir SMS žinutę. 

7. Nereikia atlikti tyrimo kaupiniais, jeigu: 

7.1.  prieš mažiau kaip 180 dienų buvo patvirtinta Covid-19 liga; 

7.2. prieš mažiau kaip 180 dienų buvo paskiepyti Covid-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą; 

7.3. prieš mažiau nei 60 d. yra gavę teigiamą serologinio (antikūnų) tyrimo atsakymą. 

8. Jeigu Mokykloje-darželyje mokosi keli tos pačios šeimos pradinių klasių mokiniai, juos būtina žymėti į vieną kaupinį. 

9. Tiriamojo vaiko tėvai ir darbuotojai turi nurodyti veikiantį telefono numerį, kuriuo gaus SMS žinutę apie atvykimo į mobilųjį punktą laiką. 

Tėvai savo telefono numerį nurodo ir prie vaikų 

 kontaktų. Tokiu atveju tėvai gaus SMS žinutes su kvietimais atvykti vaikams, kurias reikės parodyti atvykus į mobilųjį punktą 

10. Tėvai turi gauti SMS tiek, kiek asmenų atvyks atlikti tyrimą. Jeigu žinučių gavo mažiau, turi informuoti Mokyklos-darželio administraciją. 

11. Jeigu namų ūkį sudaro vienas darbuotojas, tyrimą turėtų atlikti jis vienas. 

12. Jeigu namų ūkį sudaro daugiau nei 6 asmenys, tyrimą atlikti kviečiami tik 6 asmenys. 

13. Jeigu namų ūkis nurodytu laiku atvykti negali, gali atvykti kitu laiku, tačiau tokiu atveju jiems teks laukti eilėje. 

14. Atsakymai bus siunčiami trumpąją žinute tuo telefono numeriu, kuris bus nurodytas registruojantis. 

15. Po tyrimo atlikimo kaupiniu, tik gavus informaciją, kad asmeniui reikia tyrimą pakartoti būtina visiems kaupinio dalyviams registruotis 

www.1808.lt elektroniniu būdu arba telefonu 1808 atlikti PGR profilaktinį tyrimą. Šis tyrimas yra imamas iš nosiaryklės. Jei atlikus pakartotinį 

testą gaunamas teigiamas atsakymas, visiems kaupinio asmenims būtina saviizoliacija. 

 

II ETAPAS 

 

1. Antras ir kiti testavimai vyks Mokyklos-darželio patalpose. 

2. Mokiniai ir darbuotojai bus testuojami kaupinių būdu. Šeimos ūkiams daugiau tirtis nereikia.

http://www.1808.lt/


                                                                                                                      1-4 klasių mokinių ugdymo(si) hibridiniu-mišriu būdu tvarkos aprašo 

                                                                                           Priedas Nr. 2 

 

                                                                                                                          

 

 



                                1-4 klasių mokinių ugdymo(si) hibridiniu-mišriu būdu tvarkos aprašo 

             Priedas Nr. 3 
 

VILNIAUS „AUŠROS“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2020-2021 M.M.                                                     

Klasė Nr. Pamokų laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

 

1a 

1. 8.00-8.40 Lietuvių k.  Tikyba/etika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. 

2. 9.00-9.35 Lietuvių k.  Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.  

3. 9.55-10.30 Matematika Matematika Matematika Fizinis ugdymas (S) Dailė ir technologijos 

4. 11.40-12.15 Pasaulio paž.  Muzika (S) Šokis (S) Fizinis ugdymas (S) Dailė ir technologijos 

5.  12.35-13.10 Pasaulio paž.  Muzika (S)    

 

2a 

1. 8.00-8.50 Muzika (S) Lietuvių k.  Anglų k. (2a/2b kl.) Matematika Lietuvių k.  

2.  9.00-9.45 Muzika (S) Lietuvių k.  Anglų k. (2a/2b kl.) Tikyba /etika (2a/S)  Lietuvių k. 

3. 9.55-10.40 Lietuvių k. Matematika Matematika.  Pasaulio paž.  Dailė ir technologijos 

4. 11.40-12.25 Šokis (S) Matematika Fizinis ugdymas  Lietuvių k.  Dailė ir technologijos 

5.  12.35-13.20 Matematika Pasaulio paž. Fizinis ugdymas  Lietuvių k.   

 

2b 

1. 8.00-8.50 Anglų k. (2a/2b kl.) Lietuvių k. Muzika (S) Tikyba/etika (2b/ S) Lietuvių k.  

2.  9.00-9.45 Anglų k. (2a/2b kl.) Lietuvių k.  Muzika (S) Matematika Matematika 

3. 9.55-10.40 Matematika Matematika Lietuvių k.  Matematika Dailė ir technologijos 

4. 11.40-12.25 Lietuvių k. Pasaulio paž. Fizinis ugdymas  Lietuvių k.  Dailė ir technologijos 

5.  12.35-13.20 Šokis (S) Pasaulio paž.  Fizinis ugdymas  Lietuvių k.   

 

3a 

1.  9.00-9.45 Lietuvių k.  Tikyba/etika (3a kl., /L) Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika (S) 

2.  9.55-10.40 Anglų k. (3a kl., /L) Lietuvių k.  Lietuvių k. Lietuvių k.  Muzika (S) 

3. 11.40-12.25 Anglų k.(3a kl.,/L) Lietuvių k.  Matematika Matematika Dailė ir technologijos 

4. 12.35-13.20 Fizinis ugdymas (S) Matematika Šokis (S) Matematika Dailė ir technologijos 

5.  13.30- 14.15 Fizinis ugdymas (S) Pasaulio paž. IKT Pasaulio paž.   

 

3b 

1. 9.00-9.45 Matematika Lietuvių k. Matematika Matematika Lietuvių k. 

2.  9.55-10.40 Šokis (S) Lietuvių k.  Anglų (3b/3c kl.) Tikyba/etika (3b/3c kl.) Lietuvių k. 

3. 11.40-12.25 Lietuvių k. Matematika Anglų (3b/3c kl.) Lietuvių k. Dailė ir technologijos 

4. 12.35-13.20 Lietuvių k.  Pasaulio paž.  Fizinis (S) Muzika (S) Dailė ir technologijos 

5.  13.30- 14.15 IKT  Pasaulio paž.  Fizinis (S) Muzika (S)  

 

3c 

1. 9.00-9.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika  Matematika Lietuvių k. 

2.  9.55-10.40 Lietuvių k. Lietuvių k. Fizinis (S) Muzika (S) Lietuvių k.  

3. 11.40-12.25 Matematika Tikyba/etika( 3c/S) Fizinis (S) Muzika (S) Dailė ir technologijos 

4. 12.35-13.20 Matematika Pasaulio paž.  Anglų  k.(3b/3c kl.) Lietuvių k.  Dailė ir technologijos 

5.  13.30- 14.15 Šokis (S) IKT Anglų k.  (3b/3c kl.) Pasaulio paž.    

 

4a 

1. 9.00-9.45 Lietuvių k. Pasaulio paž. Matematika Matematika Lietuvių k. 

2. 9.55-10.40 Lietuvių k.  Tikyba/etika ( 4a kl.) Matematika  Matematika Lietuvių k.  

3. 11.40-12.25 Matematika Lietuvių k.  Dailė ir technologijos Lietuvių k. Muzika(S) 

4. 12.35-13.20 Anglų (4a/3a kl.) Fizinis ugd. (S) Dailė ir technologijos Lietuvių k.  Muzika(S) 

5. 13.30- 14.15 Anglų (4a/3a kl.) Fizinis ugd. (S) Šokis Pasaulio paž.   



 


