
Išsiųsta: 2020 05 15 

 

Gerbiami mokinių tėvai, 

Vadovaudamiesi Lietuvos sveikatos ministerijos sprendimais ir turėdami mokyklos bendruomenės 

(Mokyklos tarybos) bei Prancūzijos ambasados Lietuvoje pritarimą, tikimės sulaukti galutinio teigiamo 

atsakymo iš atsakingų institucijų bei planuojame nuo kitos savaitės atnaujinti ugdymą mokykloje. 

Ugdymo procesą mokykloje planuojame atnaujinti šiais etapais: 

 Nuo gegužės 19 d.: ikipradinėms TPS, PS, MS, GS ir CP klasėms 

 Nuo gegužės 26 d.: pradinėms CE1, CE2, CM1 ir CM2 klasėms 

 Nuo birželio 2 d.: koledžo ir licėjaus klasėms 

Čia galite rasti ugdymo atnaujinimo protokolą. Jame nurodytos saugumo ir higienos priemonės, kurių 

bus imtasi siekiant užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą, bei ugdymo proceso organizavimo 

tvarka, kuri suteikia tėvams galimybę pasirinkti arba kontaktinį mokymą mokykloje, arba nuotolinį 

mokymą. 

Atkreipiame dėmesį, kad dėl naujų saugumo reikalavimų teko ženkliai pakoreguoti ugdymo 

organizavimo tvarką, tad ji gerokai skirsis nuo buvusios iki karantino. Todėl ikipradinių klasių tėvus 

kviečiame atidžiai perskaityti kartu su šiuo laišku siunčiamą ikipradinių ir CP klasių ugdymo tvarkos 

aprašą. 

Siekiant užtikrinti saugumo reikalavimus, numatytus ugdymo atnaujinimo protokole, turime suskirstyti 

mokinius grupėmis, tad mums būtina žinoti, kurie vaikai lankys mokyklą, o kurie tęs mokymąsi 

nuotoliniu būdu. 

Todėl maloniai prašome Eduka sistemoje užpildyti sutikimo formą: 

 Iki gegužės 16 d., 15 val.: ikipradinių TPS, PS, MS, GS ir CP klasių mokiniams 

 Iki gegužės 20 d., 15 val.: pradinių CE1, CE2, CM1 ir CM2 klasių mokiniams 

 Iki gegužės 25 d., 15 val.: koledžo ir licėjaus klasių mokiniams 

Mokiniai, kurių tėvai Eduka sistemoje neužpildys sutikimo, kad jų vaikas lankytų pamokas mokykloje, 

nebus įleidžiami į mokyklą. 

Popamokinės priežiūros grupės darbo laikas sutrumpinamas iki 16.30. 

Dėmesio: į popamokinės priežiūros grupę vaiką būtina užregistruoti iš anksto (vienai savaitei), kad 

galėtume numatyti pakankamą animatorių skaičių (1 suaugęs asmuo gali prižiūrėti ne daugiau nei 10 

vaikų). 

Registracija į popamokinę priežiūros grupę Eduka sistemoje vyks gegužės 18 d. nuo 8.00 iki 16.30. 

Neužregistruoti vaikai negalės pasilikti mokykloje po pamokų. 

Svarbu: Ikipradinių ir CP klasių mokinių tėvus kviečiame susipažinti su prisegtuose dokumentuose 

esančiais priedais: išsamia informacija apie ugdymo tvarką kiekvienai klasei (pamokų laikas, klasės, 

tvarkaraščiai...) bei lankymosi mokykloje taisyklėmis tėvams. 

Išsamią informacija pradinių ir koledžo bei licėjaus mokinių tėvams atsiųsime vėliau, prieš numatytą 

pamokų atnaujinimo datą. 

Kaip visada, norime patikinti Jus, mieli mokinių tėvai, kad dedame visas pastangas siekdami užtikrinti 

Jūsų vaikų saugumą ir gerovę. Dėkojame, kad pasitikime mumis. 

Rūpinkitės savimi ir savo artimaisiais. 

Prancūzų licėjaus vadovų komanda 

http://lifv.lt/wp-content/uploads/2020/05/LIFV_VademecumReprise_2020-05-14_LT.pdf
https://eduka.lifv.lt/workflow/input/24

