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Pamokos visų klasių mokiniams prasideda įprastu laiku – 8.30 val.  

Skirtingi klasių mokiniai mokosi skirtingose erdvėse. 

Mokyklos durys atvertos TRIMIS skirtingais įėjimais: 
 

„Sporto salės“ įėjimas skirtas tik 1 klasės 
mokiniams. 

 

 „Pagrindinis įėjimas“ skirtas: 
 2 kl. mokiniams (į kairę, I a., 2 kl.) 
 4 kl. mokiniams (į dešinę,I a.,4 kl.) 
 6 kl. mok. (į kairę, II a.,    matematikos 
kab.) 
 7 kl. mok. (į dešinę, II a., 
biologijos/geografijos kab.) 

   8 klasės mokiniams (į kairę, II a., lietuvių 
k. kab.). 

 

„Atsarginis išėjimas“ skirtas  
3 kl. mokiniams (I a., PMDG kab.) 
5 kl. mokiniams (Ia., muzikos kab.) 
10 kl. mok. (II a., istorijos kab.) 
9 kl. mok. (II a., anglų k. kab.) 

Visos pamokos nuolat vyksta savo 
klasėse - kabinetuose: 
Penktokams – muzikos kab. 
Šeštokams – matematikos kab.; 
Septintokams – biologijos/geografijos 
kab.; 

Aštuntokams - lietuvių kalbos kab.; 
Devintokams – anglų kalbos kab.; 
Dešimtokams – istorijos kab.; 
 
Išskyrus: kūno k., šokių, dailės, 
technologijų, informacinių 
technologijų ir gamtos mokslų 
(fizikos, chemijos, ten pat ir 
biologijos) 
 
Pradinukams – savo klasėse. 
 
ANT KIEKVIENO KABINETO 
DURŲ UŽRAŠYTAS KLASĖS 
NUMERIS. 

PERTRAUKOS 

Mokiniai gali ilsėtis tik jiems skirtose koridorių erdvėse, prie klasių (laikantis 2 m atstumo) arba 
lauke (laikantis 1 m atstumo). 
Pertraukų metu klasės ir kabinetai vėdinami. Pamokų metu – koridoriai. 

LAISVALAIKIS PO PAMOKŲ 

1 – 4 KLASĖS 
Pailgintos mokymosi dienos grupė: 
Po pamokų 1–4 kl. mokiniai ruošia namų darbus ir/ar laisvalaikį leidžia savo klasėse  iki 15.00 
val. (iki I-ojo autobuso po pamokų reiso). Jei yra būtinas poreikis likti mokykloje ilgiau -  pereina 
į pailgintos mokymosi grupės patalpas (auklėtoja Rima Valantinaitė). 
5 – 10 KLASĖS 
Pasibaigus pamokoms, mokiniai, nelankantys jokio būrelio ar meno mokyklos pamokų, vyksta 
namo. 

Laukiantys meno mokyklos pamokų, būrelio ar autobuso – ruošia pamokas ir/ar laisvalaikį leidžia 
mokyklos skaitykloje (III aukšte, greta bibliotekos). 

BŪRELIAI 

Būreliai vyksta pagal Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, nustatytu laiku klasių koncentrais – 
atskirai pradinių klasių mokiniams, kitu laiku – 5/10 klasių mokiniams. 

MAITINIMAS PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS 
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Sriubos patiekiamos: 

Po 3 pamokų: 
       10.55 val. – 1 kl. mokiniams; 
       11.05 val. – 2 – 4 kl. mokiniams; 
       11.10 val. – 5 – 10 kl. mokiniams. 

Antri patiekalai patiekiami: 
Po 4 pamokų: 
       11.55 val. – pirmokams 
       12.05 val. – antrokams  
       12.10 val. – trečiokams 
       12.15 val. – ketvirtokams 
Po 5 pamokų: 
       13.10 val. – penktokams, šeštokams 
       13.20 val. – septintokams, aštuntokams, 
devintokams, dešimtokams 

1 pamoka: 8.30–9.15 

2 pamoka: 9.25–10.10 

3 pamoka: 10.25–11.10 

4 pamoka: 11.20–12.05 

5 pamoka: 12.25–13.10 

6 pamoka: 13.30–14.15 

7 pamoka: 14.25–15.10 

AUTOBUSAS 

Visiems pavežamiems mokiniams privaloma dėvėti medicinines veido kaukes, esant galimybei 
(kai autobusas nepilnas) – laikytis saugaus atstumo.  
Autobuso grafikas – el. dienyne TAMO ir mokyklos svetainėje: 
https://sventosiospm.lt/node/8 

MEDICININĖS VEIDO KAUKĖS 

Nuo gruodžio 1 d. visiems 1 – 10 kl. mokiniams medicininės kaukės yra privalomos ir pamokų, 
ir pertraukų metu, išskyrus sergantiems ūminėmis kvėpavimo takų ligomis ar kitų sveikatos 
priežasčių (tokių atveju, būtina pristatyti gydytojo pažymą). Rekomenduojama išlaikyti saugius 
atstumus (2 m – mokyklos patalpose, 1 m – lauke) 

RŪBINĖ/SPINTELĖS 

Mokiniai persirengia ir palieka viršutinius drabužius: 
1 klasės -  prie sporto salės (pastatyta kabykla)  
2 klasės – koridoriuje greta klasės (pastatyta kabykla) 
3 klasės – greta klasės (pastatyta kabykla) 
4 klasės – įprastoje rūbinėje  

 
5 – 10 klasių mokiniams greta jų 
klasių įrengtos persirengimo spintelės. 

SVARBU MOKINIAMS 

Jei pajusite, kad nesveikuojate (pvz., pasireiškė sloga, kosulys, pasunkėjo kvėpavimas, pakilo 
temperatūra ir pan.), likite namuose. Dėl mokymosi medžiagos susisiekite su klasės vadovu. 
Jei pasijutote nesveikuojantys pamokų metu, apie tai informuokite klasės auklėtoją ir/ar 
mokytoją, kuris nedelsiant susisieks su jūsų tėveliais. 

TĖVELIAMS 

Darbo dienomis savo vaikučius palydėti ne toliau nei iki 
mokyklos durų ir po pamokų jų taip pat laukti ne 
mokyklos patalpose. Taip ne tik išvengsime papildomų 
kontaktų, bet ir mokysime vaikus savarankiškumo.   
Tačiau, esant svarbiam reikalui, į mokyklą įeiti galima, 
laikantis visų saugumo reikalavimų ir su veido kauke. 
Taip pat dėl Jūsų vaikų saugumo ir didesnių jų 
laisvalaikio praleidimo erdvių bei srautų užtikrinimo, 
automobiliais į kiemą važiuoti draudžiama – vaikai 
išleidžiami prie mokyklos vartų.  

Mokyklos patalpos dezinfekuojamos 
ne mažiau kaip 2 kartus per dieną, 
valgyklos – po kiekvienos maitinimo 
pertraukos, WC – po kiekvienos 
pertraukos, mokyklos autobusas – 
prieš kiekvieną reisą. 

MENO MOKYKLA 

Palangos S. Vainiūno meno mokyklos dailės ir fortepiono klases lankantys mokiniai pamokose 
privalo dėvėti medicinines veido kaukes. Instrumentai po kiekvienos pamokos dezinfekuojami.  

LANKYTOJAMS 

Ribojamas lankytojų, mokinius atlydinčių/pasitinkančių tėvelių ir pašalinių asmenų patekimas į 
mokyklą. Esant būtinam reikalui, į mokyklą galima įeiti tik su medicininėmis veido kaukėmis. 

 

 

https://sventosiospm.lt/node/8



