Kaip elgsimės progimnazijoje 2020-2021 mokslo metais
Į mokyklą ir iš jos patenkama tik pro šiuos įėjimus:
- Pradinukai, kurių kabinetai yra I aukšte, į mokyklą įeina pro vidinio kiemo pagrindinį įėjimą.
- Pradinukai, kurių kabinetai yra II ir III aukštuose, į mokyklą įeina pro pradinių klasių korpuso
(nuo miesto centro pusės) šoninį įėjimą.
- Visi pradinukai iš mokyklos po pamokų išeina tik pro pradinių klasių korpuso (nuo miesto
centro pusės) šoninį įėjimą;
- Tėvelių prašome į mokyklą neužeiti, o su vaikais atsisveikinti bei juos vakare pasiimti šalia
mokyklos lauko durų (nuo rugsėjo 2 d.). Vaikus mokykloje pasitiks budintis Arvydas, socialinės
pedagogės Ieva ir Jūratė, sveikatos priežiūros specialistė Violeta ir nukreips į reikiamą klasę.
Esant poreikiui pamatuos temperatūrą.
- Visų pradinių klasių spintelės yra prie tos klasės kabineto. Atėjus į mokyklą reikės prie savo
spintelės neužtrunkant nusirengti viršutinius drabužius, palikti juos spintelėje ir iš karto eiti į
savo klasę.
- Visų mokinių, kai esate ne savo klasėje, prašome laikytis saugaus fizinio atstumo (1,5-2 m.)
nuo kitų klasių mokinių.
Tėvelių (globėjų, rūpintojų) prašome pasirūpinti:
-

-

-

-

-

Kiekvieną rytą prašome savo vaikui pamatuoti temperatūrą. Jei temperatūra yra 37,3ºC arba
aukštesnė, arba jei vaikas sloguoja, kosti ar jaučia kitus peršalimo ar infekcijos simptomus, į
mokyklą eiti negalima. Tuomet būtina informuoti klasės mokytoją.
Prašome savo vaikams nupirkti ir į mokyklą įdėti veido kaukes (tinka bet kuri nosį ir burną
dengianti apsaugos priemonė). Pamokų metu mokiniai kaukių nedėvės, tačiau bendro
naudojimo patalpose (koridoriuje, kai bus vėdinama klasė, tualete, taip pat einant į valgyklą,
einant į kitą kabinetą, pvz. užsienio kalbos ir pan.) mokytoja paprašys mokinių užsidėti kaukes.
Kai mokiniai dalyvaus pamokose, kuriose drauge mokosi skirtingų klasių vaikai,
rekomenduojama dėvėti veido kaukes. Jei Jūsų vaikui dėl sveikatos priežasčių negalima dėvėti
kaukės, informuokite apie tai savo mokytoją.
Visos fizinio ugdymo pamokos, ilgosios pertraukos, kai vaikai nevalgys, kai kurios kitos
pamokos vyks lauke. Todėl prašome pasirūpinti tinkama įvairiam orui vaiko apranga (pvz.
kepuraitė nuo saulės, striukė, apsauganti nuo nedidelio lietaus ir pan.).
Kiekvieną dieną priminkite vaikams, kad rankų plovimas apsaugo nuo daugelio užkrečiamų
ligų. Rankas reikia plauti iš ryto atėjus į mokyklą, po lauko, po tualeto, prieš valgant, grįžtant
iš pertraukos ir/ar iš kitos patalpos į savo kabinetą.
Patikrinti mokinio sveikatą ypač svarbu dėl Jūsų vaiko gerovės. Paskutinė išduota mokinio
sveikatos pažyma laikoma galiojančia iki 2020 gruodžio 31 d. imtinai, jeigu tęsiamas mokslas
toje pačioje ugdymo įstaigoje; sveikata nėra pasikeitusi (pavyzdžiui, nereikia keisti fizinio
ugdymo grupės); neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti
laikomasi dalyvaujant ugdymo veikloje. Kai mokinys pradeda lankyti naują ugdymo įstaigą,
jam/jai turi būti profilaktiškai patikrinta sveikata ir mokinio sveikatos pažymėjimas mokyklai
pateiktas iki rugsėjo 15 d.

Maitinimas:
-

-

Pradinukai valgys mokyklos valgykloje, visi 5-8 kl. mokiniai valgys lauko kavinėje – paviljone,
todėl pradinukai su vyresniais mokiniais nesusitiks.
Valgykloje plastikinėmis pertvaromis atskirti klasių stalai, įėjimo / išėjimo takai, todėl mokiniai
maksimaliai bus apsaugoti nuo kontakto su kitomis klasėmis.
I aukšto klasių mokiniai pietaus po 3-jų pamokų, II aukšto – po 4-ių pamokų, III aukšto – po 5ių pamokų. Pusryčių ir pavakarių laikas kiekvienai klasei bus skirtas atskiras, priklausomai, ar
jie valgys valgykloje, ar savo klasėje iš atsineštų maisto dėžučių.
Kiekvieną rytą tėvelių, norinčių apmokėti už vaiko pietus, valgyklos darbuotojas lauks lauko
kavinėje – paviljone, mokyklos vidiniame kieme. Įėjimas į paviljoną – iš lauko.
Šiais mokslo metais visi pirmokai gaus nemokamus pietus. Prašome kuo skubiau užpildyti
prašymus, kas dar neužpildė. Daugiau info:
http://basanaviciausprogimnazija.lt/mokiniams-ir-tevams/nemokami-pietus-pirmokams.

Prailginta grupė, būreliai:
-

-

Kaip ir ankstesniais metais, nuo rugsėjo 10 d. veiks prailgintos (visos dienos mokyklos) grupės
iki 18 val. (penktadienį iki 17 val.). Prašome tėvelių užpildyti prailgintos grupės prašymus,
kuriuos gausite iš savo klasės mokytojos.
Rugsėjo antrąją savaitę planuojame paskelbti būrelių siūlymus ir registraciją. Siekiant išvengti
kontaktų ir virusų plitimų, būrelių mugę organizuosime tik mokyklos svetainėje. Detalesnę
informaciją vėliau atsiųs klasės mokytojos.

Kiekvienas esame atsakingas už mūsų visų saugumą:
-

-

Jei progimnazijos mokiniui ar darbuotojui pakyla temperatūra ar prasideda infekcijos
simptomai būnant mokykloje, tai pastebėjęs darbuotojas nedelsiant telefonu informuoja
sveikatos priežiūros specialistę Violetą Ivanskają (tel. 865196072), kuri informuoja mokinio
tėvus apie tai, kad jie turi pasiimti vaiką iš progimnazijos, o darbuotojo atveju – išleidžia jį
namo. Toks asmuo turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją 1808 arba susisiekti su šeimos
gydytoju. Informacija apie kiekvieną patvirtintą Covid-19 atvejį mokykloje perduodama
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, o jo komisija sprendžia dėl mokyklos ar dalies jos
izoliavimo ir/ar uždarymo.
Apie mokiniui ar jo šeimos nariui patvirtintą susirgimą Covid-19 prašome nedelsiant informuoti
klasės mokytoją arba sveikatos priežiūros specialistę.

