
 

    

 

   

 

 

 

           2020-05-13 

Antrasis žingsnis, atnaujinant mokyklų veiklą nuo 2020 m. gegužės 18 d.  

(2020 m. gegužės 7 d. Heseno Švietimo ministerijos pranešimas) 

 

Gerbiami tėveliai 

Mieli 5–12 klasių mokiniai, 

 

 
Šiame laiške rasite informaciją apie svarbiausius nutarimus, kuriais vadovausimės nuo 2020 m. ge-

gužės 18 d., 8:15 val., kai Gimnazijoje visoms klasėms vėl prasidės pamokos. Pamokų lankymas 

mokykloje visiems mokiniams yra privaloma. Neatvykus į pamokas mokykloje, prašome laikytis 

bendrų Gimnazijos atleidimo nuo pamokų taisyklių. 

 

 

1. Higienos priemonės:  

 Mokykloje pamokos kiekvienai klasei vyks griežtai laikantis nustatytų higienos taisyklių. 

Remiantis Heseno Švietimo ministerijos higienos planu, mūsų mokyklos tinklalapyje 

(adresu www: litauischesgymnasium.de) yra paskelbtas išsamus higienos planas su svarbiais 

priedais. 

 Mokiniai, kurie gali lengviau užsikrėsti sunkia viruso SARS-CoV-2 forma, vis dar yra 

atleidžiami nuo pamokų mokykloje, tačiau turi pateikti medicininę pažymą. Ši taisyklė 

taip pat galioja mokiniams, kurie tame pačiame namų ūkyje gyvena su rizikos grupės 

nariais (žr. higienos planą mokyklos tinklalapyje). Tokiu atveju atleidžiame nuo 

pamokų, pateikus prašymą ir gydytojo pažymą. Prašome apie tai raštu pranešti iki 

2020 m. gegužės 15 d., 12.00 val, adresu: info@litauischesgymnasium.de. 
 

2. Pamokos: 

 Pamokos mokykloje vyksta ribotai, tik atskiroms klasėms tam tikromis dienomis. 
Kompensuojant nevykstančias pamokas mokykloje, mokiniai ir toliau gauna užduo-

tis namuose, kurias privalo atlikti. 

 Kad būtų galima užtikrinti ne mažesnį kaip 1,5 metro atstumą tarp mokinių, pamokos 

mokykloje vyks mažose grupėse ir pertvarkytuose kabinetuose. 

 5–10 klasių padalintų grupių sąrašą paskelbsime dar šią savaitę. 11a ir 11b klasės 
nedalijamos. 

 Švietimo ministerija pageidauja, kad kiekvienam mokiniui į mokyklą tektų bent 
aštuonias dienas. Remdamasi mokyklos erdvine ir personaline padėtimi, mokyklos 

vadovybė priima sprendimą dėl pamokų mokykloje dienų paskirstymo. Šią savaitę 

sudarysime ir paskelbsime kiekvienos klasės pamokų tvarkaraščius, kurie galios iki 

šių mokslo metų pabaigos. 2019/2020 mokslo metai baigiasi liepos 3 d., penktadi-

enį, po 3 pamokų. 
 

 

 

 

- staatlich anerkannt - 

- valstybės pripažinta - 
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3. Pamokų tvarkaraštis 5–7 klasėms: 

 Numatytomis dienomis 5–7 klasėms vyks keturios pamokos nuo 8:15 iki 11:30 val. 

 Didžiausias dėmesys bus skiriamas vokiečių kalbos ir matematikos pamokoms. 

 Anglų, prancūzų ir lietuvių kalbos pamokos ir toliau bus vedamos, naudojant moky-
mo platformą MOODLE.  

 Tam, kad būtų kompensuojamos neįvykusios pamokos, visi kiti mokomieji da-

lykai ir toliau bus dėstomi naudojantis platforma MOODLE. 

 

4. Pamokų tvarkaraštis 8 klasei: 

 Numatytomis dienomis 8 klasei vyks šešios pamokos nuo 8:15 iki 13:15 val. 

 Didžiausias dėmesys bus skiriamas vokiečių kalbos ir matematikos pamokoms. 

 Anglų, prancūzų ir lietuvių kalbos pamokos ir toliau bus vedamos, naudojant moky-

mo platformą MOODLE.  

 Taip pat planuojamos istorijos ir chemijos pamokos. 

 Tam, kad būtų kompensuojamos neįvykusios pamokos, visi kiti mokomieji da-

lykai ir toliau bus dėstomi naudojantis platforma MOODLE. 

 

5. Pamokų tvarkaraštis 9–10 klasėms 

 Numatytomis dienomis 9–10 klasėms vyks šešios pamokos nuo 8:15 iki 13:15 val. 

 Didžiausias dėmesys bus skiriamas vokiečių ir anglų kalbos bei matematikos pamo-

koms. 

 Prancūzų ir lietuvių kalbos pamokos ir toliau bus vedamos, naudojant mokymo plat-
formą MOODLE. 

 Taip pat planuojamos istorijos ir chemijos pamokos. 

 Tam, kad būtų kompensuojamos neįvykusios pamokos, visi kiti mokomieji da-

lykai ir toliau bus dėstomi naudojantis platforma MOODLE. 

 

6. Pamokų tvarkaraštis 11 klasei: 

 Tam tikromis dienomis 11 klasei vyks aštuonios pamokos nuo 8:15 iki 13:15 val. ir 
nuo 14.00 val. iki 15.30 val. 

 Didžiausias dėmesys bus skiriamas vokiečių ir anglų kalbos bei matematikos pamo-
koms. 

 Prancūzų ir lietuvių kalbos pamokos ir toliau bus vedamos, naudojant mokymo plat-

formą MOODLE. 

 Taip pat planuojamos istorijos pamokos. 

 Tam, kad būtų kompensuojamos neįvykusios pamokos, visi kiti mokomieji da-

lykai ir toliau bus dėstomi naudojantis platforma MOODLE. 
 

7. Pamokų tvarkaraštis 12 klasei: 

 Į pamokų tvarkaraštį įtraukiamos pagrindinių kursų anglų, ekonomikos ir politikos, 
biologijos, chemijos ir fizikos pamokos. Pamokos taip pat vyks ir po pietų. 

 

8. Pertraukos: 

 Pertraukos planuojamos kitaip, nei įprasta: 

 Bandelių pertrauka vyks nuo 9.45 iki 10.00 val. 

 Įprasta petrauka vyks nuo 11.30 iki 11.45 val. 

 Pietų pertrauka vyks nuo 13.45 iki 14.00 val. 

 Valgykla gali naudotis tik mokiniai, gyvenantys bendrabutyje. Visiems ki-

tiems mokiniams į valgyklą eiti griežtai draudžiama. 



 Norėtume paprašyti tėvelių, kad jie savo vaikams parūpintų/įdėtų priešpieči-

us/pietus, kuriuos jie galėtų atsinešti į mokyklą. Mokiniams bus leidžiama 

valgyti klasėje pertraukų metu, laikantis taisyklių per pertraukas. 

 

9. Burnos-nosies-apsauga: 

 Visiems mokiniams nuo nuo 2020 gegužės 18 d., nustatytose vietose privaloma 

nešioti apsauginę kaukę: įėjus į mokyklos teritoriją bei mokyklos pastatuose. 

 Per visas pertraukas. 

 Išeinant iš mokyklos pastatų.  

 Per pamokas kaukę galima nusiimti. 

 

10. Norėtume atkreipti dėmesį, kad jūs taip pat galite prisidėti prie savo ir kitų sveikatos ap-

saugos prisiimdami atsakomybę už prevencines priemonest.y. Laikytis nurodytų higienos 

taisyklių ir reikalaujamo saugaus atstumo. 

 

11. PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ!!! Bendrabutyje 

gyvenantys mokiniai gaus atskirą informaciją dėl mokyklos ir 

bendrabučio 
 

Mes darome tai, ką visi kartu galėsime įgyvendinti. 

Džiaugiamės, kad jau netrukus mūsų mokykla prisipildys šurmulio. 

Linkime gražios savaitės, viso geriausio ir likite sveiki. 

 

 

Pagarbiai  

Jūsų mokyklos vadovybė 

 


