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2020-08-27 

Gerbiami mokinių tėvai,  

Popamokinės priežiūros skyrius rūpinasi vaikų priežiūra bei užklasinių veiklų organizavimu. 

Popamokinės priežiūros laikui priskiriami šie dienos laikotarpiai: ryte nuo 7.30 iki pamokų pradžios; 

pietų pertraukos metu; po pamokų nuo 15 val. ikipradinėms, CP, CE1 ir CE2 klasėms bei nuo 14.45 val. 

CM1 ir CM2 klasėms iki 18 val. vakaro. 

Žemiau rasite išsamią informaciją apie popamokinės priežiūros organizavimą 2020-2021 

mokslo metais. 

 

Vaikų priežiūra ryte, iki pamokų pradžios  

Vaikų priežiūra ryte yra organizuojama nuo 7.30 val. ir yra nemokama visų klasių mokiniams. 

Šilo g. pastate vaikų priežiūra vyksta iki 8.20 val., tuomet vaikai palydimi į klases. 

CM1 ir CM2 mokinių priežiūra organizuojama Antakalnio pastato mediatekoje iki 8.15 val., tuomet 

mokiniai palydimi į klases.  

 

Vaikų priežiūra pietų pertraukos metu 

Pietų pertraukos metu vaikus prižiūri animatoriai. Tėvai gali arba užsakyti maitinimą mokyklos 
valgykloje, arba įdėti pietų dėžutę. 
 
Pietų pertrauka trunka 1 val.: 30 min. skiriama pietums ir 30 min. – pertraukai lauke. 
 
Maitinimo užsakymas galimas tik EDUKA sistemoje. 

 

  Vaikų priežiūra po pamokų 

Po pamokų, pavakarių metu nuo 15 iki 15.30 val. vaikus prižiūri animatoriai. Už šį pusvalandį 
tėvams mokėti nereikia. 
 
15.30 val. vaikus, užregistruotus į popamokinę grupę, prižiūri animatoriai. Neužregistruotus vaikus 
tėvai turi pasiimti 15.30 val. Jei tėvai vaiko nepasiima laiku, jis yra palydimas į popamokinę grupę ir 
paskaičiuojamas mokestis už tą dieną bei 5 eurų bauda. 

https://lifv.eduka.school/
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Vaiką palikti popamokinėje grupėje galima nuo 15.30 iki 16 val. arba nuo 15.30 iki 18 val. 
Popamokinės priežiūros kainas galite rasti mokyklos interneto svetainėje: 
http://lifv.lt/lt/priemimas/kainynas/ . 
 
Popamokinės grupės metu animatoriai organizuoja vaikams žaidimus ir kitas veiklas kieme arba 
paskirtose erdvėse viduje. 
 
 
Registracija į popamokinę grupę EDUKA sistemoje vyksta iki kiekvieno pirmadienio 8.30 (einamai 
savaitei). 
 
Iki rugsėjo 18 d. vaikus galima palikti popamokinėje grupėje be išankstinės  registracijos. 
 
Registracija į popamokinę grupę vyksta tik per EDUKA sistemą. 
  

Ikipradinių klasių mokinių popamokinė priežiūra trečiadieniais 

Trečiadieniais po pietų ikipradinių klasių mokiniams pamokos nevyksta, tad tą dieną 
popamokinė priežiūra prasideda 11.30 val. ir vyksta iki 18 val. Popamokinės priežiūros metu 
animatoriai organizuoja žaidimus ir kitas veiklas kieme arba paskirtose erdvėse viduje. 
 Popamokinės priežiūros kaina trečiadieniais yra 5 eur., mokestis skaičiuojamas nuo 14 val. Nuo 11.30 
iki 14 val. mokėti nereikia. 
 

Užklasinės veiklos / būreliai (prasidės nuo rugsėjo 21 d.) 

Mokykloje organizuojamos užklasinės veiklos (būreliai), kurias veda ateinantys vadovai. Šios 

veiklos yra suskirstytos į tris sesijas: nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki gruodžio 11 d., nuo 2021 m. sausio 

4 d. iki kovo 26 d. ir nuo 2021 m. kovo 29 d. iki birželio 18 d. (kiekviena sesija trunka 10 savaičių). 

Siūlomos įvairios sportinės ir meninės veiklos įvairaus amžiaus vaikų grupėms. Už šias veiklas tėvai 

moka tiesiogiai būrelių vadovams.  

Užklasinės veikos / būreliai trunka nuo 45 iki 60 min. Prieš užsiėmimo pradžią arbo po jo vaiką galima 
užregistruoti į popamokinę priežiūros grupę. Po užsiėmimo vaikus, užregistruotus į popamokinę 
priežiūros grupę vadovai palydi į popamokinei priežiūrai skirtą erdvę, o tie vaikai, kuriuos tėvai turi 
pasiimti iškart po užsiėmimo, yra palydimi animatorių į vietą, skirtą tėvų laukimui. Jei tėvai vėluoja 
pasiimti vaikus daugiau nei 5 min., jie yra palydimi į popamokinę priežiūros grupę ir paskaičiuojamas 
mokestis už tą dieną bei 5 eurų bauda. 
Dėl saugumo, užklasinės veiklos yra organizuojamos ne didesnėms nei 15 vaikų grupėms. 

Registracija į užklasines veiklas bus galima tik per EDUKA sistemą. 

http://lifv.lt/lt/priemimas/kainynas/
https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
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Vaikų paėmimo iš mokyklos tvarka  

Ikipradinių klasių mokinių tėvai, atėję pasiimti vaiko, gali įeiti į mokyklos vidų ir paimti vaiką iš 

klasės, tačiau prašome nepamiršti saugumo priemonių: laikytis saugaus atstumo, dėvėti kaukę, įėjus 

dezinfekuoti rankas. Taip pat prašome tėvų neužsibūti mokyklos patalpose. 

Pradinių klasių tėvai vaikus pasiima Šilo pastato pirmojo aukšto hole, kur vaikus atves animatoriai. Dėl 

saugumo, tėvams draudžiama vaikščioti kitose mokyklos erdvėse. 

Esant reikalui, vaikus prižiūrintys animatoriai gali paprašyti pateikti asmens tapatybės dokumentą, kad 

patikrintų, ar asmuo turi teisę paimti vaiką.  

 

Nekantraujame susitikti mokykloje ir linkime puikių mokslo metų! 

  

 

Popamokinės priežiūros komanda  


