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Gerbiami tėvai,

Sveikiname Jus ir Jūsų vaikus mokslo metų pradžios proga. 

Nekantriai laukiame, kada galėsime vėl pasimatyti su savo brangiais mokiniais ir sutikti naujokus. 
Siunčiame informaciją apie naujus mokslo metus.

Mokslo metų pradžia

Mokslo metų pradžios ceremonija

Naujų mokslo metų pradžios šventė įvyks rugsėjo 1 d., ketvirtadienį. 

Mokslo metų pradžios ceremonija

TPS, PS, MS, GS ir CP: Šilo g. 13, 9.00 val.
CE1, CE2, CM1 ir CM2: Subačiaus g. 7, 13.30 val.
Koledžas-licėjus: Subačiaus g. 7, 15.00 val.

Kiekvienos klasės mokinių sąrašai bus iškabinti kieme. Po oficialios ceremonijos visi moksleiviai 
susitiks su auklėtojais savo klasėse (susitikimas truks apie 1 val.)

Atkreipkite dėmesį, kad šią dieną:

• Ikipradinės mokyklos klasių tėvų prašome palydėti savo vaikus iki klasės ir jų palaukti mokyklos
kieme. Po susitikimo mokytojai palydės vaikus atgal į kiemą.

• Šią dieną užklasinės priežiūros grupės, autobuso ir maitinimo paslaugos nebus teikiamos.
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Pasiruoškite naujiems mokslo metams

1. Dokumentai, kuriuos reikia įkelti į EDUKA

Turinys

2. Pamokų laikas

3. Valgyklos maitinimo užsakymas 2022-2023

4. Popamokinės priežiūros grupė ir popamokinė veikla

5. Mokyklinis autobusas Šilo g. – Subačiaus g.

6. Mokinio pažymėjimas

1. Dokumentai, kuriuos reikia įkelti į EDUKA

1. Mokymosi sutartis: kviečiame visus tėvus, kurie to dar nepadarė, pasirašyti mokyklos sutartį ir įkelti ją į
EDUKA: Dokumentai > Asmeniniai dokumentai > Pasirašyta mokymo sutartis 2022-2023 m.m. iki 2022 m.
rugsėjo 1 d.

2. Draudimo polisai: visi LIFV mokiniai privalo turėti asmens draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir civilinės
atsakomybės draudimą 2022/2023 mokslo metams. Galite pasirinkti draudimą tarpininkaujant licėjui.

Draudimo kaina metams :

• Apsauga nuo nelaimingų atsitikimų: pamokų metu - 12 eur, visą parą - 18 eur
• Civilinės atsakomybės draudimas pamokų metu: 5 eur

Jei norite draudimu pasirūpinti patys, ne vėliau kaip iki rugpjūčio 29 d. 15.00 val. įkelkite 
draudimo polisą į EDUKA Dokumentai > Asmeniniai dokumentai > Draudimo polisai. Po šios 
datos, jei polisas nebus įkeltas į EDUKA, jūsų vaiką automatiškai apdraus mokykla. 

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis el. paštu info@lifv.lt.

3. Sveikatos pažyma: įkelkite į EDUKA iki rugsėjo 15 d.

4. Gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma (TPS-CP)

TPS, PS, MS, GS ir CP klasių mokiniai iš Vilniaus savivaldybės gali gauti 100 eurų kompensaciją per mėnesį. 
Norint gauti šią kompensaciją, vaikas ir bent vienas iš tėvų turi deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniuje. 
Šią gyvenamosios vietos deklaraciją galite atsisiųsti internetu ir iki 2022 m. rugsėjo 7 d. įkelti į EDUKA 
(Dokumentai > Asmeniniai dokumentai > Gyvenamosios vietos deklaracijos paž.).

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
https://lifv.eduka.school/
mailto:info%40lifv.lt.?subject=
https://lifv.eduka.school/
https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Pazymos-apie-Vilniuje-deklaruota-gyvenamaja-vieta-isdavimas
https://lifv.eduka.school/
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2. Pamokų laikas

Ikipradinėje ir pradinėje mokykloje

Ryte Po pietų

Mokytojas pa-
sitinka vaikus 

klasėje

Pamokų pradžia Pertraukos laikas ir 
vieta

Pamokų 
pabaiga

Pamokų 
pradžia

Pamokų 
pabaiga

Ikipradinė 
mokykla 

8h20 8h30 Kiemas-vaikų 
žaidimų aikštelė 

10h-10h15

11h30 12h30 15h

CP 8h20 8h30 Pagrindinis kiemas
10h15-10h30

12h 13h 15h

CE1 ir CE2 8h20 8h30 Subačiaus kiemas S11
10h-10h15

12h30 13h30 15h

CM1 ir CM2 8h20 8h30 Subačiaus kiemas S11
10h15-10h30

12h 13h 15h

Popamokinės 
priežiūros 
grupė

7h30 -8h20 abiejuose mokyklos pastatuose 15h-18h abiejuose mokyklos pastat-
uose

Koledže ir licėjuje

Mokykla atsidaro 7.30 val. Pamokos prasideda 8 val. ryto ir trunka iki 17.30 val., priklausomai nuo mokinių 

tvarkaraščio.

3. Valgyklos maitinimo užsakymas 2022-2023

Šių mokslo metų valgyklos kainos:

Paprastas arba vegetariškas meniu: 

Pietūs: € 4.80 

Pavakariai: € 2.15 (TPS-CM2) 

Vaiko priežiūros kaina (vaikas atsineša savo maistą ir jį valgo LIFV valgykloje):  € 0.30 

Pagal gydytojo rekomendacijas dietologas gali nurodyti specialų valgiaraštį jūsų vaikui. Šios 

paslaugos kaina - 50 eurų. Šis valgiaraštis galios tol, kol gydytojas nepakeis vaikui paskirto 

mitybos plano.

Antialerginis meniu:

Pietūs: € 5.75 

Pietūs + pavakariai: € 2.54 (TPS-CM2)

• Iki rugpjūčio 29 d. 15.00 val. pasirinkite savaitės dienas EDUKOJE, kuriomis planuojate užsisakyti maistą
(modulis “Tipinė savaitė”, sekite instrukcijas). “Tipinė savaitė” bus pažymėta sistemoje ir Jūsų užsakymas
bus nustatytas visiems mokslo metams, Jūsų pasirinktomis savaitės dienomis. Jei nepasirinksite “Tipinės
savaitės” iki nurodyto laiko, Jūsų vaikui automatiškai bus parinktas pietų užsakymas.

• Kiekvieną dieną iki 8:30 val. užsakymą galima pakeisti EDUKOJE pagal savo poreikius (modulyje “Maitinimo
užsakymas”). Po 8:30 val. užsakymo tai dienai atšaukti nebėra galimybės.

• Jei turite klausimų dėl valgyklos, kreipkitės el. paštu econome@lifv.lt.

https://lifv.eduka.school/
https://lifv.lt/wp-content/uploads/2022/07/Insctructions-EDUKA-Cantine-Semaine-Type-2022_2023.pdf
https://lifv.eduka.school/
mailto:econome@lifv.lt
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Šilo ir Subačiaus valgyklų grafikas

• TPS ir MS klasių mokiniams Šilo g.: nuo 11.30 iki 12.00 val.

• GS ir CP klasių mokiniams Šilo g.: nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

• CE1 ir CE2 klasių mokiniams Subačiaus g. mokykloje: nuo 12.30 val. iki 13.00 val.

• CM1 ir CM2 klasių mokiniams Subačiaus g. mokykloje: nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

• 6e ir 5e klasių mokiniams: priklausomai nuo pamokų tvarkaraščio, 6e ir 5e klasių mokiniai 
pietaus mokykloje nuo 12.30 iki 13.00 val.

• 4e klasių mokiniai pietaus ne mokykloje, o patalpose adresu Subačiaus g. 6A nuo 12.00 
iki 12.30 val.

• 3e klasių mokiniai pietaus patalpose adresu Subačiaus g. 6A nuo 12.30 iki 13.00 val.

• Nuo Seconde iki Terminale mokiniai gali pietauti mokyklos valgykloje. Mokyklos valgykla 
atidaryta nuo 11.15 iki 13.30 val. Dėl ribotos vietos valgykloje mokiniams galima pasiimti 
savo pietų padėklą į MDL.

4. Popamokinės priežiūros grupė ir popamokinė veikla

• Abiejuose pastatuose popamokinės veiklos grupė pradeda veikti nuo rugsėjo 2 d. Registruotis
galima per EDUKA sistemą. Dabar jau galima užsiregistruoti pirmosioms trims savaitėms (rugsėjo 
2-16 d.). Galite rinktis iš 3 variantų:

1. Rugsėjo 2-16 d. laikotarpiui pasirinkite ABONEMENTO sistemą (sekite
instrukcijas) su sumažinta kaina (2,5 €/val.), mokant iš anksto už visą periodą, be
galimybės atšaukti.

2. Registruoti pagal LANKSČIĄ sistemą: registracija/atšaukimas kiekvieną dieną
iki 8.30 val. (sekite instrukcijas). Kaina: 5 € / val.

3. Prireikus galima likti popamokinėje grupėje ir be jokios registracijos, tarifas – 8
€ už valandą.

• Norintieji pasirinkti pirmojo laikotarpio (rugsėjo 19 d. - gruodžio 20 d.) ABONEMENTĄ galės
registruotisnuo rugsėjo 10 d.

• Popamokinės veiklos būreliai prasidės nuo rugsėjo 19 d. Visa informacija apie popamokinės
veiklos būrelius (laikai, dienos, veiklos aprašymas) bus pateikta rugsėjo 10 d. Registracija taip pat
prasidės rugsėjo 10 d.

• Po pirmojo popamokinės veiklos būrelio, jei norite pakeisti vaiko grupės valandas ar

ABONEMENTO registraciją, galite tai padaryti el. paštu perisco@lifv.lt.

• Pagalba pradinių klasių mokiniams ruošiant namų darbus: ši nauja paslauga bus
pradėta teikti nuo rugsėjo 19 d. Visa informacija bus atsiųsta rugsėjo 10 d.

http://EDUKA
https://lifv.lt/wp-content/uploads/2022/08/Insctructions-EDUKA-Abonnement-Periscolaire-2022_2023.pdf
https://lifv.lt/wp-content/uploads/2022/08/Insctructions-EDUKA-Abonnement-Periscolaire-2022_2023.pdf
https://lifv.lt/wp-content/uploads/2022/08/Insctructions-EDUKA-FLEXIBLE-Periscolaire-2022_2023.pdf
mailto:perisco@lifv.lt
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5. Mokyklinis autobusas Šilo g. – Subačiaus g.

Jūsų patogumui prieš pamokas ir po pamokų nuo rugsėjo 2 d. tarp abiejų LIFV pastatų, Šilo-
Subačiaus g., kursuos autobusas.

Autobuso tvarkaraštį galite rasti EDUKA sistemoje (langelis “Mokyklinis autobusas”). Jeigu 
autobuso paslaugų dar neužsisakėte, prašome susisiekti su Lina: econome@lifv.lt 

Jei po rugsėjo 19 d. dėl pasirinktų popamokinės veiklos būrelių norėsite pakeisti savo 
autobuso tvarkaraštį, tai galite padaryti el. paštu econome@lifv.lt 

Šios paslaugos kaina priklauso nuo užsiregistravusiųjų skaičiaus. Stengsimės, kad kaina 

būtų kiek įmanoma mažesnė.

Lycée International Français de Vilnius
Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus

Ecole maternelle et CP | Ikipradinė mokykla ir CP klasės

Šilo g. 13, LT-10317 Vilnius, +370 655 53348

Ecole élémentaire, Collège-lycée | Pradinė mokykla ir Koledžas-licėjus
Subačiaus g.7, +370 685 79969

info@lifv.lt
www.lifv.lt

6. Mokinio pažymėjimas

Jei norite gauti (CP-Terminale) mokinio pažymėjimą, praneškite mums el. paštu info@lifv.lt  
Nepamirškite pridėti mokinio nuotraukos.

Lycée International Français de Vilnius

https://lifv.eduka.school/
mailto:econome%40lifv.lt?subject=
mailto:econome%40lifv.lt?subject=
mailto:info%40lifv.lt?subject=
http://www.lifv.lt
https://www.facebook.com/lifvilnius
https://www.instagram.com/lifvilnius/
mailto:info%40lifv.lt%20?subject=

