
1 
 

                                                                                                                        

PATVIRTINA 

Rokiškio mokyklos-darželio 

,,Ąžuoliukas“ direktoriaus 2020 

m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-

50 

 

                             INFORMACINĖS REKOMENDACIJOS UGDYTINIŲ TĖVAMS 

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO, COVID-

19 LIGOS  LAIKOTARPIU NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D. 

 

                                                                           

1. Prieš pradedant vaikui  lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, tėvai turi 

susipažinti su deklaracijos turiniu ir, atvykus į darželį, minėtą dokumentą pasirašyti.                                 

1.1.  Dėl išankstinio susipažinimo su aukščiau įvardintu dokumentu, informacija bus išsiųsta į 

individualius tėvų el. paštus.  

1.2.  Dėl informacinio aiškumo, į el. paštus bus išsiųstas Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro 2020-05-11 sprendimas Nr. V-1116 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“. 

2. Darbo proceso organizavimas:                                                                                                 

2.1. numatomas ugdymo grupių darbo laikas 7.30 – 17.30 val.  

3. Vaikų maitinimas bus organizuojamas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, pavakariai) pagal 

direktoriaus patvirtintus ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupių dienos režimus.  

4. Atsižvelgiant į lankančių vaikų skaičių, galimos mišrios ugdymo grupės.  

5. Tiesioginį kontaktą su vaikais turės, tik ugdymo grupėje dirbantys mokytojai ir mokytojų 

padėjėjai. Paskirti darbuotojai dirbs vienoje ugdymo grupėje ir kontaktų su kitų ugdymo grupių 

darbuotojais ir vaikais neturės.  

6. Bus teikiamos vaiko priežiūros ir ugdymo paslaugos.  

7. Bus laikomasi maksimalios  izoliacijos tarp grupių, todėl   bendros  ugdymo ir kitos veiklos 

vidaus patalpose ir lauke nebus vykdomos.  

8. Vaiko atvykimas į mokyklą-darželį.  

8.1.  Tėvai, atvykę su vaikais į mokyklą-darželį,  turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones.  

8.2.  Vaikams, atvykus į mokyklą-darželį, juos pasitiks direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris 

palydės vaikus į ugdymo grupę. 

8.3.  Tėvai į ugdymo grupių patalpas nebus įleidžiami. Dalinai ribojamas tėvų būvimas lauko 

teritorijoje (skaitykite 8.4. , 8.5. punktą). 

8.4.  Tėvai, kurie vaikus atves į mokyklą-darželį pėsčiomis, bus sutinkami prie mažųjų lauko 

vartų, esančių atskirai nuo didžiųjų lauko vartų. Tėvai apie atvykimą informuos nuotolinio skambučio 

pagalba, kurio pultas yra pritvirtintas prie vidinių lauko rėmų.  

8.5.  Tėvams, kurie vaikus  atveš automobiliu ar kita transporto priemone, bus leidžiama 

įvažiuoti į automobilių stovėjimo aikštelę. Vaikus pasitiks paskirtas darbuotojas. Tėvams iš 

transporto priemonės nebus leista išlipti. Tėvai laukia prie mašinos prieinančio darbuotojo. Paskirtas 

darbuotojas, paims vaiką iš mašinos ir palydės  iki ugdymo grupės. 



2 
 

8.6.  Sutinkant vaiką, bus vertinama  jo  sveikatos būklė: bekontakčiu termometru bus 

matuojama temperatūra, stebima, ar vaikas neturi infekcinių kvėpavimo takų požymių. Mokytojai, 

pastebėję galimus ligos požymius, kaip sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys, vėmimas, 

viduriavimas dienos eigoje  turi informuoti tėvus, o tėvai turi nedelsiant  pasiimti  vaiką iš mokyklos- 

darželio. 

8.7.   Į mokyklą-darželį rekomenduojama atvykti iki 8.45 val.. Vėliau įvažiavimo lauko vartai 

bus užrakinami. Galimas susisiekimas telefonu. Telefono numeriai bus pateikiami individualiai. 

8.8. Vaikų perdavimo metu, esant neigiamai vaiko emocijai, vaiko priėmimo sąlygos, kurios 

yra nurodytos šio dokumento 8.3.,8.4.,8.5.,9.2. punktuose,  gali būti keičiamos. Galimi lankstūs 

sprendimai. 

9.  Vaikų pasiėmimas iš mokyklos-darželio: 

9.1.  rekomenduojama vaikus pasiimti nuo 17.00 iki 17.30 val.. Galima vaikų buvimo vieta: 

lauko žaidimo aikštelė, ugdymo grupė.  

9.2. Vaikų pasiėmimo organizavimo tvarka išlieka tokia pati, kaip rytinio priėmimo metu.  

9.3.  Esant būtinybei pasiimti vaiką anksčiau, būtina telefonu susitarti su ugdymo grupės 

mokytojais.  

10. Kviečiame susipažinti su lokaliniais dokumentais ir naujausia informacija el. svetainėje: 

www.rokiskioazuoliukas.lt, COVID-19. 

11. Turint klausimų, galite skambinti tel. 8 676 366 16. 

 

 

 

http://www.rokiskioazuoliukas.lt/

