
 
 
                              

Mokinių ugdymo ir personalo darbo tvarkos aprašas 

Įsigaliojimo data : nuo 2020-05-20 

I-VILNIAUS TARPTAUTINIO PRANCŪZŲ LICĖJAUS ATIDARYMO ETAPAI  

Pagrindinės nuostatos 

Prancūzijos mokymo įstaigos užsienyje atidaromos vadovaujantis Prancūzijos Ambasados Lietuvoje 

nutarimu. Sprendimai yra priimami remiantis vietos valdžios institucijų nustatytų sąlygų analize ir 

konsultacijomis su mokyklos bendruomenės atstovais. Tačiau pagrindinis tikslas priimant 

sprendimus, turi būti mokinių ir mokyklos darbuotojų sveikatos saugumas.  

Šio aprašo nuostatos, prireikus, gali būti koreguojamos.  

Visi pakeitimai yra vykdomi atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės atstovų nuomonę.  

Šis vadovas  yra skirtas mokyklos bendruomenei. Tai yra pagrindinis dokumentas, parengtas 

vadovaujantis oficialiais tekstais ir konsultuojantis su vietinėmis institucijomis bei pildomas 

atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Prancūzijos bei Lietuvos valdžios institucijų direktyvas. Jis 

bus papildytas priedais, kuriuose bus detaliau aprašomi tam tikri aspektai (praktinis gidas, skirtas 

darželio, pradinio ir vidurinio ugdymo moksleiviams...).  

Šaltiniai  

- Nacionalinės Prancūzijos švietimo ministerijos rekomendacijos – 2020-05-03 

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos – 2020 05 14 

-Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rekomendacijos Vilniaus miesto 

savivaldybei pavaldžių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovams  - 2020-04-25  

- Coronavirus COVID-19 – situacijos apžvalga: 

https://aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/coronavirus-covid-19-point-de-situation    

- Coronavirus COVID-19 : Prancūzijos vyriausybės rekomendacijos ir sanitariniai reikalavimai: 

 https://aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/coronavirus-covid-19-point-de-situation#rub0   



 
 
                              

- Vadovas, skirtas įstaigų, priklausančių Prancūzijos mokymo užsienyje agentūrai (AEFE), vadovams.  

NB : Žvaigždutės (*) tekste nurodo karantino švelninimo priemones, parengtas remiantis nurodytais 

informacijos šaltiniais. 

Ugdymo mokykloje atnaujinimo plano parengimas  

- antradienis, 2020-05-12, 15.30val : Pedagogų (ikipradinės ir pradinės mokyklos) tarybos 

susirinkimas  

- antradienis, 2020-05-12, 16.30val : Pedagoginio personalo susirinkimas 

- trečiadienį, 2020-05-13, 14val : CHSCT 

- trečiadienį, 2020-05-13, 16val : Valdančiosios tarybos susirinkimas (mokinių tėvų atstovų) 

- ketvirtadienis, 2020-05-15, 16val : Mokyklos tarybos susirinkimas  

- po mokyklos tarybos balsavimo : ugdymo atnaujinimo plano pristatymas Prancūzijos ambasados 

atstovams 

- Eigoje : susirinkimai su pradinės/vidurinės mokyklų pedagogais ir konsultacijos su Vilniaus 

tarptautinio prancūzų licėjaus profsąjungos atstovais ir/ar išrinktais atstovais 

Ugdymo mokykloje atnaujinimo kalendorius  

- Patalpų paruošimas : gegužės 11 – 20 d. 

- Šeimų informavimas : nuo gegužės 15 d. 

- Mokytojų sugrįžimas : 

 Gegužės 15 d., penktadienis: popamokinės priežiūros darbuotojai 

 Gegužės 18 d., pirmadienis:  cycle 1 ir CP mokytojai 

 Gegužės 25 d., pirmadienis: cycle 2 ir cycle 3 mokytojai 

 Gegužės 1 d., pirmadienis: koledžo ir licėjaus mokytojai 

 

- Mokinių sugrįžimas :  

 Gegužės 19 d., antradienis: ikipradinės TPS, PS, MS, GS ir CP klasės 

 Gegužės 26 d., antradienis: pradinės klasės CE1, CE2, CM1, CM2 

 Birželio 2 d., antradienis: koledžo ir licėjaus klasės 



 
 
                              

II-HIGIENOS TAISYKLĖS 

Asmenų apsaugos priemonės (mokiniams ir personalui)  

 Kaukės dėvėjimas  

Kaukes privaloma dėvėti visiems būnant įstaigos teritorijoje, patalpose ir per pertraukas. Visi 

mokykloje esantys asmenys turės dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugą.  

Personalui įstaiga suteikia apsaugines kaukes ir apsauginius veido skydus. Tėvai patys aprūpina 

vaikus kauke. Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus rekomenduoja daugkartinio naudojimo 

medžiagines kaukes (neplyštančias ir tausojančias gamtą).    

Nosies ir burnos apsauga yra privaloma kiekvienam atvykstančiam ir išvykstančiam iš mokyklos 

asmeniui viešuoju transportu *. Pamokų metu, kaukė nėra privaloma moksleiviams, išskyrus pradinių 

bei koledžo ir licėjaus mokinius. Jie kaukę privalo dėvėti ir pamokų metu. Jauniausiems ikipradinės 

mokyklos moksleiviams kaukės dėvėti nereikia dėl galimo traumuojančio efekto ir rizikos veiksnių, 

susijusių su jos dėvėjimu.  

 Rankų plovimas   

Rankų plovimas privalomas kiekvienam asmeniu atvykstančiam į mokyklą*. Rankas privalu plauti 

vandeniu ir muilu 30 sekundžių*. Vandens temperatūra įtakos neturi*. Vietos, kur galima nusiplauti 

rankas bus aiškiai pažymėtos. 

Rankas privalu plauti keletą kartų per dieną, ypač po čiaudėjimo, kosėjimo, pasinaudojus tualetu, 

valgymo*. Tualetai bus nuolat aprūpinami muilu ir vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais*.  

 Patalpos  

Patalpos, durų rankenos ir šviesos jungikliai turi būti dažnai valomi ir dezinfekuojami*. Užtikrinamas 

reguliarus patalpų vėdinimas, rankų plovimas, laikomasi saugaus atstumo tarp asmenų*.  

Valytojos yra supažindintos su naujais reikalavimais*. Jų darbas registruojamas atliktų darbų 

registracijos lape*. Kruopštus patalpų valymas atliekamas bent kartą per dieną, o bendros darbo 

vietos dezinfekuojamos*. Dezinfekavimo reikmenų rinkinys bus kiekvienoje patalpoje, kad būtų 

galima išvalyti bendrą darbo vietą (darbo stalą, klaviatūrą, kompiuterio pelę).   

Tėvai ar pašaliniai asmenys gali atvykti į Licėjaus patalpas tik iš anksto užsiregistravę susitikimui*. 

Tačiau laikantis bendros tvarkos, pirmenybė bus teikiama telefoniniams ar video konferencijų 

susitikimams.  



 
 
                              

 Atstumas tarp asmenų  

Asmenys (tame tarpe ir mokiniai) tarpusavyje turi laikytis vieno metro atstumo*. Jeigu nėra galimybės 

išvengti kontakto su mažais vaikais, suaugęs privalo stebėti, kad nebūtų viename aukštyje su vaiku*. 

Administracijos patalpose, be ten dirbančių darbuotojų, vienu metu gali būti tik vienas asmuo*. 

Susirinkimai ir susitikimai, kiek leis aplinkybės, vyks telefonu arba video konferencijų būdu*. Jeigu 

atsirastų būtinybė organizuoti fizinius susitikimus, skyriaus vadovas arba susirinkimo organizatorius 

nustatys leistiną dalyvių skaičių, kuris priklausys nuo patalpos, kurioje vyks susirinkimas, dydžio. 

Susirinkimo organizatorius privalo priminti dalyviams higienos taisykles. Neleidžiama organizuoti 

renginius ir ekskursijas*. Draudžiami susibūrimai*. Asmenų judėjimas turi būti maksimaliai 

ribojamas*. Mokytojų kambariais (Šilo ir Antakalnio pastatuose) galima naudotis tik griežtai laikantis 

mokyklos vadovybės ir personalo atstovų nustatytų saugumo reikalavimų, iškabintų prie durų. 

 NB:  

 Mokytojų kambarys Šilo g. pastate = 25 m2: tuo pačiu metu čia gali būti ne daugiau nei 5 

asmenys. 

 Mokytojų kambarys Antakalnio g. pastate = 70 m2: tuo pačiu metu čia gali būti ne daugiau nei 

10 asmenų.  

Šiuo metu mokykla turi 2500 kaukių ir 50 apsauginių veido skydų, skirtų ikipradinės mokyklos 

personalui. Mokykla taip pat turi šimtą 0,5l talpos butelių dezinfekcinio hidroalkoholinio skysčio. Šis 

rezervas greitu laiku bus papildytas. 

Dezinfekciniu skysčiu bus aprūpintos visos pradinės ir vidurinės mokyklos mokinių darbo vietos 

(išskyrus klases, kuriose yra praustuvės).  Mokiniai naudojasi šiuo dezinfekciniu skysčiu 

kontroliuojami suaugusiųjų, kurie užtikrins, kad jis nebūtų švaistomas*.   

Visos mokyklos patalpos (Šilo ir Antakalnio gatvėje) bus dezinfekuojamos prieš mokinių ir personalo 

sugrįžimą.  

Durys, vedančios į bendro naudojimo patalpas, bus nuolat atidarytos, siekiant sumažinti užsikrėtimo 

galimybę.   

Pirmoji pamoka mokiniams bus skirta pokalbiui apie koronavirusą bei higienos taisyklių pristatymui, 

parengtam pritaikant kiekvienai vaikų amžiaus grupei. Vidurinėje mokykloje šią pamoką praves klasės 

auklėtojas. Visa informacija bus pritaikyta atsižvelgiant į moksleivių amžių*.   

Tėvai, atvedantys į mokyklą jaunesnio amžiaus vaikus, privalės laikytis šio dokumento priede 

aprašytų taisyklių (žiūrėti priedą „Ikipradinės mokyklos taisyklės“) ir nepalikti savo vaikų iki tol, kol 



 
 
                              

jiems tai bus leista padaryti.  

Rizikos grupei priklausantys asmenys   

- Rizikos grupei priklausantys asmenys yra nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos ir 

Prancūzijos sveikatos ministerijos įsakymuose*. Rizikos grupei priklausančius asmenis (tiesiogiai ar 

dėl to, jog gyvena kartu su rizikos grupei priklausiančiais asmenimis) nustato gydytojas *. Šiai grupei 

priklausantys darbuotojai turi pateikti gydytojo pažymą. Vyresni nei 60 metų darbuotojai turi teisę 

atsisakyti atvykti į mokyklą*.   

- Rizikos grupei priklausantys mokytojai bus pavaduojami ir galės toliau atlikti pedagoginį darbą per 

atstumą, kiek tai leis aplinkybės*.   

- Kiti rizikos grupei priklausantys darbuotojai, jei tik įmanoma, tęsia darbą nuotoliniu būdu arba pagal 

galimybes prisideda prie mokyklos veiklos.  

- Rizikos grupei priklausantys mokiniai tęsia mokymąsi nuotoliniu būdu.  

Komunikacija 

- Šis vadovas skirtas Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus personalui ir tėvams bei įsigalios, kai jį 

patvirtins mokyklos taryba ir Prancūzijos ambasada Lietuvoje.   

- Pradinės ir vidurinės mokyklos pavaduotojai ugdymui parengs mokiniams skirtus aiškinamuosius 

dokumentus.   

- Visose mokyklos patalpose bus iškabinti aiškinamieji ženklai, parengti Lietuvos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos. 

Šie dokumentai taip pat bus paskelbti mokyklos interneto svetainėje (kai bus patvirtinti). 

Įtariamas arba patvirtintas koronaviruso atvejis 

- Tėvų prašoma į mokyklą neleisti sergančių ar peršalimo simptomų turinčių vaikų. 

- Apie įtariamus ar naujus koronaviruso atvejus būtina informuoti mokyklos vadovybę. Kilus įtarimui, 

būtina nustatyti medicininę diagnozę (kreiptis į gydytoją arba specializuotą medicinos centrą).  

- Įtarus ar patvirtinus koronaviruso atvejį mokyklos bendruomenės tarpe, visi sprendimai bus priimami 

kartu su sveikatos priežiūros institucijomis ir Prancūzijos ambasada Lietuvoje.  

- Mokyklos vadovybė informuoja apie sprendimą dėl šioje situacijoje taikytinų priemonių ir veiksmų 



 
 
                              

(palikti mokyklos patalpas, uždaryti mokyklą...) 

Atsakingi asmenys  

Higienos ir sveikatos klausimais kreiptis į : 

- Mokyklos visuomenės sveikatos specialistę Mimosette Dartevelle: infirmerie@lifv.lt 

- Švaros darbų vadovę Lina Aučiūnaitę : econome@lifv.lt 

 

III-MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

Mokinių skaičius  

2020 m. balandžio 24–29 d. atliktos tėvų apklausos metu paaiškėjo, kad 2/3 šeimų pageidauja, kad jų 

vaikai grįžtų mokytis į mokyklos patalpas, o 1/3 pasisakė už mokymą nuotoliniu būdu iki mokslo metų 

pabaigos. 

Todėl buvo nuspręsta atnaujinti ugdymą mokykloje ir tuo pačiu metu tęsti nuotolinį ugdymą. 

Mokiniai, kurių tėvai pasisakė už ugdymo atnaujinimą mokykloje, bus sugrupuoti pagal klases. Kiti 

mokiniai tęs mokymąsi nuotoliniu būdu ir dėl saugumo reikalavimų neturės galimybės prisijungti prie 

mokykloje besimokančių mokinių. 

NB : kad galėtume suformuoti mokinių grupes, tėvų paprašysime Eduka sistemoje pateikti oficialų 

sutikimą. 

Pradinės ir vidurinės mokyklos klasės bus suskirstytos į dvi grupes (A ir B) *. Grupių sudėtis vis dar 

svarstoma. Apie tai pranešime po konsultacijos su pedagogais. Išsamesnė informacija bus pateikta 

šio vadovo prieduose,  kai šie bus parengti. 

Nuo gegužės 20 d., trečiadienio Šilo pastate planuojame sulaukti apie 100 į mokyklą sugrįšiančių 

mokinių. 

Patalpų naudojimas 

- Siekiant kiek įmanoma apriboti mokinių judėjimą, pamokos (net ir skirtingų mokomųjų dalykų) bus 

vedamos toje pačioje klasėje. 

-  Kiekvienos pertraukos metu patalpos bus vėdinamos mažiausiai 5 minutes*. 

- Mokiniai bus iš anksto informuoti, kur vyks pamokos, kad galėtų nueiti tiesiai į reikiamą klas*. 

mailto:infirmerie@lifv.lt
mailto:econome@lifv.lt


 
 
                              

- Klasėse mokiniai sėdės visada toje pačioje vietoje, joje bus priklijuotas lipdukas su mokinio vardu ir 

pavarde*. 

- Pamokos bus organizuojamos erdviausiose mokyklos turimose klasėse. 

- Mokinių sėdimos vietos bus išdėstytos mažiausiai 1 metro atstumu*. 

- Bibliotekos Šilo ir Antakalnio pastatuose bus naudojamos popamokinės priežiūros veikloms ir 

grupiniams užsiėmimams, tačiau bus draudžiama naudotis bibliotekose esančiomis knygomis. 

 

Pamokų tvarkaraščiai 

- Muzikos pamokos nevyks iki mokslo metų pabaigos. 

- Dėl A ir B grupių savaitės tvarkaraščio organizavimo bus tariamasi su pedagogų taryba. 

Tvarkaraštis bus sudaromas atsižvelgiant į ugdymo lygį ir klasę (ikipradinė, pradinė ir vidurinė 

mokykla). 

- Pamokų tvarkaraščiai bus sudaromi atsižvelgiant į esamo personalo galimybes ir mokinių skaičių. 

- Dienos pamokų tvarkaraštis bus sudaromas atsižvelgiant į aplinkybes. 

- Popamokinė priežiūros grupė bus organizuojama tik Šilo pastate, CM1 ir CM2 klasių mokiniai, 

kuriems reikalinga popamokinė priežiūra, bus palydimi į Šilo pastatą. 

Ugdymo programa 

 Mokiniai, kurių tėvai nenori jų leisti lankyti pamokas mokykloje dėl koronaviruso grėsmės, gali 

tęsti mokymąsi nuotoliniu būdu. Šių mokinių tėvai turi mokyklai pateikti prašymą tęsti ugdymą 

nuotoliniu būdu (būtina užpildyti prašymo formą Eduka sistemoje). 

 

 2/3 šių mokslo metų mokymo programos jau yra įvykdyti, tad per likusį mokslo metų laiką bus 

stengiamasi suteikti svarbiausius įgūdžius, reikalingus kitiems metams, o ne būtinai pabaigti 

visą mokymo programą *. 
 

 Kitų mokslo metų pradžioje mokytojai pritaikys mokymo programą atsižvelgdami  į neįprastas 

šių mokslo metų aplinkybes. 
 

 
 



 
 
                              

Kontaktinis ir nuotolinis ugdymas 

 Ugdymas mokykloje vyks iki 2020 m. birželio 26 d., nebent būtų priimtas kitoks sprendimas.  

 Tomis dienomis, kai licėjaus mokiniai neturės pamokų mokykloje, jie dirbs savarankiškai 

namuose ir atliks pamokų metu skirtas užduotis. 

Vertinimas 

 Klausimus, susijusius su vertinimu ir egzaminais, atskirai svarstys atsakingi pedagogai. 

Už ugdymo proceso organizavimą atsakingi asmenys 

 Ikipradinės ir pradinės mokyklos ugdymo proceso organizavimui vadovauja pradinės mokyklos 

direktorius (dir-primaire@lifv.lt), vidurinei mokyklai – pavaduotojas vidurinei mokyklai (adj-

secondaire@lifv.lt) bendradarbiaudami su licėjaus pedagogų komandomis. 

 Šeimos, turinčios su ugdymu susijusių klausimų, gali kreiptis į pradinės mokyklos direktorių 

(dir-primaire@lifv.lt ) arba pavaduotoją vidurinei mokyklai (adj-secondaire@lifv.lt ). 

 

IV- PAMOKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

Darbuotojai 

 Mokyklai atsidarius  darbuotojų darbo grafikas ir veikla bus pritaikyti dabartiniams mokyklos 

poreikiams. Esant reikalui, vadovai gali koreguoti darbuotojų darbo veiklą (tvarkaraščius ir 

užduotis). 

Mokinių judėjimas 

 Norint išvengti didelio žmonių srauto, bus keičiamas pamokų pradžios ir pabaigos laikas*. 

Atvykę mokiniai turės eiti tiesiai į savo klasę, nebus galima lūkuriuoti koridoriuose ar poilsiui 

skirtose vietose. Judėjimo reguliavimą užtikrins budintis personalas. 

 Siekiant sumažinti mokinių judėjimą, bus sudarytas specialus mokinių srautų judėjimo planas. 

 Mokinių srautų judėjimo planas sudarytas taip, kad mokinių grupės nesusitiktų vienos su 

kitomis ir būtų paprasčiau laikytis saugaus atstumo tarp asmenų (žiūrėti priedą). 

 

mailto:dir-primaire@lifv.lt
mailto:adj-secondaire@lifv.lt
mailto:adj-secondaire@lifv.lt
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Pertraukos 

 Pertraukų tvarkaraštis sudarytas taip, kad mokinių grupės nesusitiktų jų metu ir būtų išvengta 

didesnių srautų ir mokinių būriavimosi*. 

 Per pertraukas mokiniai bus vedami į lauką kiek įmanoma dažniau*. 

Maitinimas 

 Laikantis saugumo reikalavimų, maitinimo paslaugos mokykloje nebus teikiamos iki mokslo 

metų pabaigos, birželio 26 d. Atsižvelgiant į didelį moksleivių skaičių, valgykloje nebūtų 

galimybės laikytis higienos reikalavimų. 

 Mokinių atsineštas maistas bus laikomas jų kuprinėse iki pietų pertraukos.  

 Vieta pietų pertraukai bus aiškiai nurodyta iš anksto ir parinkta laikantis sanitarinių ir higienos 

reikalavimų. Tai gali būti klasė, valgomasis, kiemas... 

Atsakingi asmenys 

 Už popamokinės priežiūros grupės organizavimą yra atsakingi pradinės mokyklos direktorius ir 

pavaduotojas vidurinei mokyklai bei užklasinės veiklos vadovė (perisco@lifv.lt). Užklasinės 

veiklos, kurias po pamokų vedė ateinantys būrelių vadovai, nevyks iki mokslo metų 

pabaigos. 

 Pavaduotojas vidurinei mokyklai sudaro naują darbo tvarkaraštį darbuotojams, kurie užtikrina 

mokinių priežiūrą ne pamokų metu. 

 Tėvams ir darbuotojams informaciją apie ugdymo proceso organizavimo tvarką teikia pradinės 

mokyklos direktorius ir pavaduotojas vidurinei mokyklai. 

 

 

 Florence LLOPIS, licėjaus vadovė (Proviseure) 

 

  

  


