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MOKYMO MIŠRIU BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKA
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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 sinchroniu būdu per zoom pagal
tvarkaraštį:
Diena
Pirm.

Antr.
Treč.

Ketv.

Penkt.

Būrelio laikas,
pavadinimas ir vadovas
13.15 Skaitymo ABC I
kl., Ilona

Būrelio laikas,
pavadinimas ir vadovas
13.25 Sport. šokiai II-IV
kl., Loreta

13.30 Judrieji žaid. I-II
kl., Audronė
13.30 Choras, Laima IIV kl.

13.30 Choras, Laima I-IV
kl.
13.30 Tyrinėjimo b.
,,Tarp žemės ir dangaus“
II kl., Daiva Ž.
13.30 Informacinių
technologijų pasaulyje, IV
kl., Daiva Ž.
13.15 Emoc. ir fiz.
13.45 Dailė, II kl., Edita,
aktyvumo žaid. III-IV kl., 14.45Keramika, II kl., Edita
Neringa

13.30 Dailė, I kl., Edita,
14.20 Keramika, I kl.,
Edita
13.20 Sport. šokiai I kl.,
Loreta

Būrelio laikas, pavadinimas ir
vadovas
13.20 STEP aerobika, I-II kl.,
Daiva K.
14.15 STEP aerobika, III-IV kl.,
Daiva K.

4. Etikos pamokos (išskyrus IIIb kl.) vyks tik nuotoliniu sinchroniu būdu per zoom pagal
tvarkaraštį, vaikams grįžus į namus, po pamokų:
Laikas

Pirmad..

Treč.

Penktad.

12.30
13.25
13.25

IIa, IIb, IIc (Edita S.)
IVa, IVb, IVc (Jolita Č.)

IIIa, IIIc (Audronė S.)

Ia, Ib, Ic-(Rūta J.)
---
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5. Tikybos pamokos vyks kitose erdvėse - mokinių klasėse arba aktų salėje:
Pamo
Pirmad.
Antrad.
ka
IIIb (10)+IIIc (9) Aktų salėje, per atskiras
IIb (17)
1.
duris sueinama ir išeinama
IVa (18)
2.
IIc (20)
IIa (14)
3.
4.
Ib (17)
Ia (11), Ic (13) Aktų salėje, per atskiras
5.
duris sueinama ir išeinama
IVb (11)+IVc (15) Aktų salėje, per atskiras
IIIa (16)
6.
duris sueinama ir išeinama
P.s. Etikos dalyko mokiniai per tikybos pamokos ,,langą“ kartu su klasės mokytoja būna kitoje
erdvėje (Dailės, Emos, Laboratorijų, anglų k. patalpose).
6. Dalykininkai ves pamokas mokinių klasėse.
7. Fizinio pamokos vyks klasėse arba lauke.
8. Mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu, konsultacijos vyks po pamokų pagal mokytojų
konkrečius tvarkaraščius, pateiktus šeimoms.
9. Mokinių maitinimas vyks nuo pirmadienio pagal tvarkaraštį:
Pamokos
numeris

1 klasių
mokiniams

2-4 klasių
mokiniams

1.
2.
3.

8.10-8.45
8.55-9.30
9.40-10.15

8.00-8.45
8.55-9.40
9.50-10.35

4.

10.55-11.30

11.05-11.50

Pietavimo laikas
(gali būti keičiama
pagal tėvų pageidavimus)

10.15-10.45 pirmokai:
Ia – 10.10
Ib – 10.25
Ic – 10.15
10.45 antrokai
11.40 trečiokai,
11.55 ketvirtokai

5.
11.55-12.30
12.10-12.55
6.
13.00-13.45
P. s. Mokytojams paliekama teisė trumpinti ilgąją nevalgymo pertrauką ir savo laiku organizuoti 4-5
pamokų pradžią.
10. Mokiniams po pamokų mokyklos patalpose neorganizuojami nei būreliai, nei Laisvalaikio grupė.
Dėl karantino būtinųjų sąlygų užtikrinimo rekomenduojame mokiniams po pamokų iš karto vykti namo.
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11. Mokymosi patalpose siekiama maksimalaus saugumo: vėdinimo per pertraukas, stalų
dezinfekavimo, atstumų laikymosi, atsakingo rankų plovimo. Kaukės suaugusiems privalomos,
mokiniams neprivalomos, bet rekomenduojamos būnant bendrose erdvėse: koridoriuose, WC ir pan.
12. 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. CW naudojasi
tik savo ,,papartyne“, išskyrus ketvirtokus (antrokų ir trečiokų ,,papartynuose“). Koridoriais einama
pietauti pagal mokytojų paskelbtą laiką. Rekomenduojama turėti dezinfekuojančių, drėgnų servėtėlių.
Nesiūloma naudotis planšetėmis mokykloje, jei prieš tai jos nebuvo dezinfekuotos.
13. Per pertraukas lauke mokiniai laikosi 2 m atstumo (dviejų vaikų ištiestos rankos nesiekia vienas
kito), vengia bendrų žaidimų su kitų klasių mokiniais.
14. Pasiskolinti planšetiniai kompiuteriai dar gali būti šeimose, jei yra poreikis. Dėkojame grąžinusiems.
15. Tamo dienyne žymima N raidelė, jei mokinys serga arba nedalyvauja nei pamokose, nei nuotolinio
ugdymo konsultacijose.
_________________________

