Kaip elgsimės progimnazijoje 2020-2021 mokslo metais
Į mokyklą ir iš jos patenkama tik pro šiuos įėjimus:
- 5-6 kl. mokiniai pamokas pradės nuo 8 val.; 7-8 kl. mokiniai – nuo 2 pamokos, 8.55 val.
- 5-8 kl. mokiniai į mokyklą įeis pro pagrindinį įėjimą iš S. Konarskio g. pusės, šalia Jono
Basanavičiaus akmens.
- 7-8 kl. mokiniai į mokyklą renkasi tik prasidėjus pirmai pamokai, nuo 8 val. Jei į mokyklą
reikia patekti anksčiau, prašome pranešti klasės auklėtojui.
- Įėję į mokyklą mokiniai leisis į rūsį prie savo klasės spintelių. Mokinių prašome neužtrukti
rengiantis, tuomet eiti pro mažąją sporto salę, pasiekti laiptinę ir kilti iki savo aukšto
kabineto. 6v, 8b, 5b ir 5č mokiniai iš rūsio eina rodyklėmis nurodyta laiptų puse (ne per
mažąją sporto salę) ir kyla į savo aukšto kabinetą.
- Per pertraukas išėjimus į lauką nurodys klasių auklėtojai.
- Tėvelių prašome laikytis saugumo reikalavimų ir ministerijų rekomendacijų ir į mokyklą
neužeiti (nuo rugsėjo 2 d.), o dėl susitikimo su klasės auklėtojais, mokytojais ar
administracija susitarti iš anksto ir susitikti po pamokų suderintu laiku. Susitarus į mokyklą
įeiti ir išeiti pro pagrindinį įėjimą, iš S. Konarskio g. pusės.
- Visos klasės turės savo kabinetą, į kurį ateis dalykų mokytojai. Į biologijos, chemijos,
technologijų, IT, etikos, tikybos, užsienio k. pamokas mokiniai išeis į kitus kabinetus.
- 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 auklėtoją.
Prašome savo vaikams nupirkti ir į mokyklą įdėti 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, technologijų, gamtos mokslų ir pan.) mokytojai
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 auklėtoją.
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.).
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. Mokinys, kuris pradeda lankyti naują ugdymo
įstaigą, turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokinio sveikatos pažymėjimą iki
rugsėjo 15 d.
Maitinimas:
-

-

Pradinukai valgys mokyklos valgykloje, visi 5-8 kl. mokiniai valgys lauko kavinėje –
paviljone, todėl pradinukai su vyresniais mokiniais nesusitiks.
5-tų klasių mokiniai pietaus po 3-jų pamokų, 6-tų – po 4-ių pamokų, 7-8 kl. – po 5-ių
pamokų. Savo klasėje arba paviljone bus galima valgyti 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.
Kaip ir praeitais metais siūlome vaikus aprūpinti banko kortelėmis ir jomis atsiskaityti už
maistą. Tai dar viena prevencinė priemonė prieš virusų plitimą. Žinoma, jei vaikas turės tik
grynuosius pinigus, jis taip pat nusipirks maisto.
Šiais metais ypač griežtai sieksime, kad mokiniai laikytųsi mokinio elgesio taisyklėse
įrašytos nuostatos – pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos teritorijos išeiti negalima. Tai dar
viena prevencinė priemonė prieš virusų plitimą.

Būreliai:
-

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 auklėtojas.

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.

