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2020 09 25 

 

TĖVŲ PATEKIMAS Į ŠILO G. 13 PASTATĄ 

 

Gerbiami mokinių tėvai, 

Siekiant sustiprinti saugumą, nuo spalio 1 d. įvedama nauja tėvų lankymosi mokykloje tvarka. 

Ši tvarka privalomai galios visiems tėvams. 

 

VARTAI Nr.1 –  SKIRTI IKIPRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS, atidaromi : 

8h15-8h30 – Ikipradinių klasių mokinių tėvai gali įeiti į mokyklą, kad palydėtų vaiką iki klasės. 

Turintys kelis vaikus negali vestis pradinukų kartu, o palieka juos prie vartų Nr.3. 

15h00-15h15 – Ikipradinių klasių mokinių tėvai gali įeiti į mokyklą pasiimti vaiką iš ikipradinės klasės, 

bet negali eiti pasiimti pradinėse klasėse besimokančio vaiko. Visi pradinukai yra paimami prie vartų 

Nr.3. 

Išimtis: Trečiadieniais, kai ikipradinukams pamokos baigiasi 11.30, tėvai turi dvi galimybes: 

a) Pasiimti vaiką 11.30 tiesiai iš klasės. Šiuo atveju vaikas negali pasilikti mokyklos valgykloje 

pietums, o turi būti paimtas iškart pasibaigus pamokoms.  

b) Pasiimti vaiką 15 val. Visi vaikai, pasiliekantys valgyti pietus mokyklos valgykloje, lieka 

popamokinėje grupėje iki 15 val. Šiuo atveju, paimti vaiką iš mokyklos iki 15 val. galimybės nėra. 

 

VARTAI Nr. 2 – SKIRTI POPAMOKINEI PRIEŽIŪRAI, atidaromi : 

7h30-8h15 – Tėvai palieka vaiką pirmo aukšto hole, kur jį pasitinka animatorius. Tik Ikipradinių klasių 

mokinius galima palydėti iki popamokinei priežiūrai skirtą klasę. 

8h30-15h – Tėvai neįleidžiami į mokyklą, išskyrus skubius atvejus arba pavėlavusius. Tokiu atveju 

tėvai įeina per vartus Nr.2 ir pirmo aukšto hole laukia, kol juos pasitiks apsaugos darbuotojas ir 

paprašys pasirašyti lankytojų registre (laikas, pavardė, klasė, priežastis, parašas). Mokyklos 

darbuotojas gali paprašyti pateikti asmens tapatybės dokumentą. 

15h15-18h00 – Visi tėvai ateina pasiimti vaikų į pirmo aukšto holą. Tik ikipradinių klasių mokinių 

tėvai gali pasiimti vaiką tiesiai iš klasės.  
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VARTAI Nr. 3 – SKIRTI PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS, atidaromi : 

8h15-8h30 – Pradinių klasių mokinių tėvai negali įeiti į mokyklą, jie palieka vaikus prie šioms klasėms 

skirtų vartų Nr.3. Turintys kelis vaikus, pirmiausia palieka pradinuką prie vartų Nr.3, o tada palydi 

ikipradinuką iki klasės. 

15h00-15h15 – Pradinių klasių mokinių tėvai, atvykę pasiimti vaiko, laukia prie vartų Nr.3. Jie negali 

įeiti į mokyklą. Turintys kelis vaikus, pirmiausia turi pasiimti ikipradinėje klasėje esantį vaiką, o tada 

eiti prie vartų Nr.3 pasiimti vyresnio vaiko. 

 

SVARBU : 

- Tėvai neįleidžiami į mokyklą, išskyrus skubius atvejus arba pavėlavusius. Tokiu atveju tėvai 

įeina per vartus Nr.2 ir pirmo aukšto hole laukia, kol juos pasitiks apsaugos darbuotojas ir 

paprašys pasirašyti lankytojų registre (Laikas, vardas, klasė, priežastis, parašas). Mokyklos 

darbuotojas gali paprašyti pateikti asmens tapatybės dokumentą. 

- Visų tėvų nuoširdžiai prašome, nesant būtinybei, neužsibūti mokyklos patalpose ir 

teritorijoje. 

- Kadangi į pamokas vėluojantys mokiniai trikdo pamokų eigą, vaikai, pavėlavę į pamokas 

keturis kartus per tą patį mėnesį, penktą kartą bus vienai dienai šalinami iš mokyklos. 

 

 Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą. 

 

VTPL vadovų komanda 

 


