
RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJA 

INFORMACINIS LAIŠKAS  5 – IV KLASIŲ MOKINIŲ TĖVAMS 

2020-09-01 

 

Gerbiami Tėveliai, 

 

               Nenumaldomai artėja nauji mokslo metai, kurie bus kitokie: sudėtinga situacija dėl COVID-

19 plitimo, vyksta gimnazijos remonto darbai. Tačiau labai nuoširdžiai stengiamės užtikrinti 

sėkmingą mokymąsi, garantuoti gimnazijos bendruomenės saugumą. 

              Tikimės, kad kelis mėnesius tikrai ištversime, tuo labiau, kad Lietuvos bendrojo ugdymo 

mokyklose prognozuojamas ir galimas nuotolinis mokymas, kuriam gimnazija taip pat pasirengusi. 

              Rugsėjo 1 d. susitikime klasėse,  laikydamiesi rekomendacijų. 

              Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus. 

    Dėkojame visiems už supratimą ir geranoriškumą. 

 

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

          Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus 

reikalavimus, Rugsėjo 1-osios šventė bus organizuojama tik klasėse, dalyvaujant vienam mokinį 

lydinčiam asmeniui, kuris privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis 

asmens higienos (rankų higienos, kosijomo, čiaudėjimo etiketo ir kt.), saugaus atstumo. 

            5 - IV klasių mokiniai ir juos lydintys asmenys Rugsėjo 1-ąją renkasi 9.45 val. į  Pirmąją 

pamoką. Įėjimas/išėjimas pro centrinį įėjimą/išėjimą. 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUO RUGSĖJO 2 D. 

             Visiems, įeinantiems į gimnaziją, būtina dezinfekuoti rankas, privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones. Rankų dezinfekcijos priemonės bus prie įėjimo į gimnaziją, 

mokymo klasėse, valgykloje ir kitose mokinių lankomose vietose. Taip pat prie įėjimo į gimnaziją  

bus pateikta informacija apie būtinybę laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, su kuriuo mokiniai bus 

supažindinti klasės valandėlių metu. Mokymo klasės  pertraukų metu bus dezinfekuojamos ir 

vėdinamos. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos ir pan.) bus dezinfekuojami standartus 

atitinkančiomis dezinfekcinėmis priemonėmis. Mokiniai bus skatinami pertraukas praleisti 

gimnazijos kieme. 

Ugdymo proceso organizavimas: 

1. Nuo rugsėjo 2 d. pamokos prasidės 8.30 val. 

2.  Įėjimas/išėjimas pro centrinį įėjimą/išėjimą. 

3. 5-IV g klasių vadovai: 

5-6 klasė – mokytoja Giedrė Mikalauskaitė 

7 klasė - mokytoja Birutė Žvirgdždinienė 

8 klasė – mokytojas Andrius Černeckis 

9 klasė –  

10 klasė – mokytoja Aida Grabauskienė 

11 klasė – mokytoja Erika Laurinaitienė 

12 klasė – mokytoja Sigita Plechavięienė. 

4.  Mokymas vyks klasei priskirtame kabinete: 

5-6 klasė - muzikos kabinetas 

7 klasė - matematikos (Mokytojos Birutės) 



8 klasė - lietuvių k. kabinetas  III aukštas 

9 klasė - lietuvių k. kabinetas II aukštas (Rimos Mikalauskaitės) 

10 klasė - anglų k. kabinetas 

11 klasė - istorijos kabinetas 

12 klasė - matematikos kabinetas (Mokytojos Dalijos). 

5.  Mokinių rūbinės (spintelės): 

5-6 klasė - muzikos kabinete; 

9 klasė - spintelės/kabykla prie lietuvių k. kab. (Rimos Mikalauskaitės); 

7 klasė – matematikos kabinete ( Mokytojos Birutės); 

8,10,11,12 klasių spintelės/ kabyklos prie istorijos kabineto. 

Bendros rūbinės NEBUS. Dėl spintelių kreiptis į mokytoją Danutę Zelepugaitę. 

6. Pagal galimybes dalį ugdymo proceso perkelsime į lauko erdves, tad prašome pasirūpinti 

mokinių apranga, tinkančia įvairioms oro sąlygoms. 

7. Mokiniai pamokų metu neprivalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.  

8. Mokiniams pertraukų metu, einant į valgyklą, tualetą ar kitą patalpą būtina dėvėti nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo. 

9. Mokinių tėvai įleidžiami į Gimnaziją tik esant  svarbioms aplinkybėms.  Atvykus 

privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos 

(rankų higienos, kosijomo, čiaudėjimo etiketo ir kt.), saugaus atstumo. 

10. Sveikatos pažyma (027a forma) mūsų įstaigą jau lankantiems mokiniams su odontologo 

žyma (skaitmeniniu pavidalu esveikata.lt arba paprastu popieriniu išrašu) gali būti 

pateikiama iki gruodžio 31 d. Naujai pradedantiems lankyti gimnaziją sveikatos pažymas 

yra būtina pateikti iki rugsėjo 17 d. (kaip numato karantino atšaukimo tvarka). 

11. Neformalus švietimas, renginiai vyks pagal patvirtintą tvarkaraštį laikantis sugumo 

reikalvimų: 

11.1. Neformaliojo švietimo veiklos bus vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo, 

t.y. užtikrinama, kad mokiniai nuolatos dalyvaus tos pačios grupės veiklose. 

11.2. Uždarose erdvėse renginiai bus organizuojami laikantis grupių izoliacijos principo, 

laikantis 2 metro atstumo ar dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

11.3.Atvirose erdvėse renginiai bus organizuojami laikantis grupių izoliacijos principo, 

laikantis 1 metro atstumo ar dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

12. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos bus teikiamos tiesioginiu būdu individualiai ar 

vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpa 

bus išvėdinama ir nuvalomi dažnai liečiami pavirčiai, naudotos priemonės. 

 

Informacija apie pamokų laiką 

Gimnazija dirba be skambučio. Orientacinis pamokų laikas: 

1 pamoka              8.30 – 9.15                                            4 pamoka     11.05 – 11.50 (5-II g kl. P.P)  

2 pamoka              9.20 – 10.05                                          5 pamoka     12.10 – 12.55 

3 pamoka             10.15 – 11.00                                         6 pamoka     13.05 – 13.40 

                                                                                              .............................................. 

          



Informacija dėl mokinių maitinimo 

                 Valgykloje mokinių maitinimas bus organizuojamas srautais. 5-II g. klasių mokinių pietų 

pertrauka 11.50 val. III-IV g klasių mokinių – 11.25 val. Mokiniai pietaus prie jiems priskirtų stalų. 

Mokiniai, kuriems 2020-2021 m. m. yra skirtas nemokamas maitinimas, bus maitinami nuo rugsėjo 

2 d. Mokiniai, kurie negauna nemokamą maitinimą, bet pageidauja valgyti gimnazijos valgykloje, 

taip pat bus maitinami nuo rugsėjo 2 d.  Mokiniai, kurie atsineša maistą iš namų, valgys kartu 

gimnazijos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.  

                   Mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna 

informaciją apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo Sprendimus dėl nemokamo 

maitinimo suteikimo priima Rietavo savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius visus 

mokslo metus. 

Informacija dėl mokinių lankomumo 

            Prašome mokinių tėvų neleisti į mokyklą karščiuojančių ir/ar viršutinėmis kvėpavimo takų 

ligomis sergančių vaikų. Jei mokiniui pamokų metu bus pastebėti minėti simptomai, nedelsdami 

informuosime tėvus, kad mokinys saugiai būtų grąžinamas namo bei rekomenduosime nedelsiant 

susisiekti su savo šeimos gydytoju ar skambinti koronaviruso karštąja linija 1808 dėl tolimesnių 

veiksmų. Gimnazija sudarys galimybes, kad šie mokiniai gautų visą reikalingą pagalbą mokymo(si) 

spragoms ar sunkumams įveikti. 

              Mokiniai, tėvai ir kiti asmenys, grįžę iš užsienio valstybių, kurios Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu 

yra įtrauktos į paveiktų valstybių sąrašą ir/ar jiems yra privaloma izoliacija pagal Lietuvos 

Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsnio nuostatas, dvi 

savaites ar kitu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo sprendimu nustatytu laikotarpiu negali lankytis mokykloje. Tokiu atveju, 

jei mokiniui bus nustatyta teigiama COVID-19 diagnozė, apie ją būtina nedelsiant informuoti klasės 

mokytoją, kad galėtume skubiai priimti visus būtinus Gimnazijos bendruomenės saugumą 

užtikrinančius sprendimus. 

            Informacija dėl mokinių pavežėjimo 

1. Mokiniai į gimnaziją bus atvežami ir parvežami pagal patvirtintą grafiką.  

2. Mokiniai į gimnaziją atvežami iki 8.30 val. Atvykę mokiniai anksčiau privalo vykti prie 

savo klasės.  

3. Mokiniai mokykliniame autobuse privalo dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl 

kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių 

kaukės dėvėti neįmanoma. Tokių mokinių tėvai iki rugsėjo 1 d. klasės auklėtojui pateikia 

gydytoją pažymą. 

4. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami pavirčiai bus 

dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. 

          Šiame Informaciniame laiške pateikti Gimnazijos sprendimai parengti atsižvelgiant į šios 

dienos epidemiologinę situaciją šalyje. Besikeičiant COVID-19 situacijai, atitinkamai bus 

koreguojami ir Gimnazijos sprendimai. 

         Norint užtikrinti Gimnazijos bendruomenės saugumą ir sveikatą, prašome visų supratingumo 

bei laikytis mokyklos taisyklių ir priimtų susitarimų. 

Sėkmingų ir kūrybingų naujų mokslo metų! 



 
 
 


