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MOKINIŲ SUSKIRSTYMAS Į KLASES

5 klasės mokiniai I aukštas Rusų kalbos ir dailės kabinetas

6 klasės mokiniai II aukštas Matematikos kabinetas

7 klasės mokiniai I aukštas Socialinių mokslų kabinetas

8 klasės mokiniai II aukštas Informacinis centras

9 klasės mokiniai I aukštas Lietuvių kalbos kabinetas

10 klasės mokiniai II aukštas Anglų kalbos kabinetas

Papildoma informacija:

Biologijos, chemijos, fizikos pamokos vyks gamtos mokslų kabinete.

Muzikos pamokos – muzikos kabinete. Fizinis ugdymas – salėje arba stadione.

Kitos pamokos vyks klasėms paskirtuose kabinetuose, į klasę ateis dalyką dėstantis mokytojas.



Saugumo reikalavimai mokiniams
1. Draudžiama atvykti į mokyklą mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37 °C ir 

daugiau, taip pat sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

2. Vykstant mokykliniu autobusu – privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones.

3. Atvykus į mokyklą privalu dezinfekuoti rankas.

4. Privaloma laikytis rankų higienos (tinkamai jas plauti ir dezinfekuoti), laikytis kosėjimo, 
čiaudėjimo etiketo.

5. Paskirtose klasėse mokiniai gali būti be apsaugos priemonių (kaukių), jeigu ekstremalios 
situacijos valstybės operacijų vadovas nenurodė kitaip.

6. Mokyklos koridoriuose, renginiuose ir kitose viešose vietose, kai tarp asmenų 
neišlaikomas 2 metrų atstumas, mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones;

7. Negalima dalintis asmeniniais daiktais (rašikliais, knygomis ar kitomis mokymosi
priemonėmis).



Saugumo reikalavimai mokytojams
1. Draudžiama atvykti į mokyklą mokytojams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37 °C ir

daugiau, taip pat sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

2. Atvykus į mokyklą privalu dezinfekuoti rankas.

3. Laikytis asmens higienos (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, rankų higienos).

4. Mokyklos mokytojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, kai 
neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones.

5. Pamokos metu, koridoriuose ar renginiuose, kai tarp mokinių neišlaikomas 2 metrų 
atstumas, mokytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

6. Organizuojant renginius atvirose erdvėse (lauke), tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne 
mažesnis kaip  1 metro atstumas.

7. Uždarose patalpose neorganizuoti bendrų veiklų skirtingų srautų grupėms.



Saugumo reikalavimai tėvams (globėjams)
1. Asmenys, atlydintys vaikus į ugdymo įstaigą ir susitinkantys su pedagogais, 

kitais darbuotojais, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir 
burną dengiančias apsaugos priemones. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 

asmenis ar dėl sveikatos būklės negalintiems to daryti.

2. Draudžiama atvykti į mokyklą asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas 
37 °C ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

3. Privaloma laikytis asmens higienos (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, rankų 
higienos).



MOKYKLOS UGDYTINIŲ SUSKIRSTYMAS Į SRAUTUS

Srauto

numeris

Pavadinimas Vieta / įėjimas / išėjimas

1 srautas Ikikomyklinio ugdymo 

skyriaus „Nykštukų“ ir 

„Boružiukų“ grupės

Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo 

skyrius, atskiras pastatas. Adresas - Stadiono g. 1

2 srautas „Smalsučių“ grupė Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinių klasių korpusas, 

atskiras įėjimas iš kiemo pusės (Jaunimo g. 11A)

3 srautas Priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikai ir pradinių 

klasių (1 – 4) mokiniai.

Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinių klasių korpusas 

(atskiras įėjimas per pagrindines duris nuo gatvės pusės, 

Jaunimo g. 11A)

4 srautas 5 – 10 klasių mokiniai Skriaudžių pagrindinės mokyklos pagrindinis korpusas 

(įėjimas per pagrindinį įėjimą, Jaunimo g. 5A)


