
INFORMACIJA 

TĖVAMS / GLOBĖJAMS 

 

 Prie mokyklos pastato įėjimo durų mokinį atlydi 1 suaugęs asmuo, dėvintis nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kt.). Draudžiama atvykti į įstaigą karščiuojantiems asmenims (37,3 C ir daugiau) ir asmenims, 

privalantiems laikytis izoliacijos. Pašaliniai asmenys nepatenka į įstaigą, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas 

ugdymo proceso organizavimui. 

 Skirtingi 1-4, 5-8 klasių mokinių įėjimai ir išėjimai, judėjimo maršrutai iki klasei paskirto kabineto, spec. kabinetų, valgyklos, 

tualetų pažymėti rodyklėmis mokyklos patalpose. 

 Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos tame pačiame kabinete. Dalykų mokytojai atvyksta į klasei 

skirtą patalpą. Mokiniai po skambučio į pamoką yra mokytojų palydimi į specializuotus kabinetus (IT, fizinis ugdymas, 

technologijos). 

 1-4 kl. mokiniams pamokos vyksta jų kabinetuose. Išėjimui naudojamasi artimiausiomis laiptinėmis: 

 1a, 1b, 2a, 4a klasių mokiniai naudojasi laiptine Nr. 1.  

 2c, 4b klasių mokiniai naudojasi laiptine Nr. 2.  

 1a, 2b, 3a, 3b, 3c klasių mokiniai naudojasi laiptine Nr. 3.  

Klasė Kabineto 

Nr. 

Įėjimui/išėjimui 

naudojamasi: 

(pažymėta rodyklėmis su 
nurodytomis klasėmis) 

5a 207 dešiniąja laiptine 

5b 203 dešiniąja laiptine 

5c 204 dešiniąja laiptine 

5d 205 dešiniąja laiptine 

 

6a 401 kairiąja laiptine 

6b 402 kairiąja laiptine 

7a 410 kairiąja laiptine 

7b 404 kairiąja laiptine 

7c 408 kairiąja laiptine 

 

8a 308 dešiniąja laiptine 

8b 306 dešiniąja laiptine 

8c 307 dešiniąja laiptine 
 

 Pamokų metu mokiniams dėvėti veido kaukės nebūtina, tačiau naudojantis bendromis erdvėmis (koridorius, einant į valgyklą, 

tualetą), jas užsidėti ant veido būtina (išskyrus asmenis, kurie negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės). 

 Mokinių maitinimas organizuojamas klasėse ir mokyklos valgykloje. Valgykloje paskirtos atskiros erdvės skirtingų klasių 

mokiniams maitinti. Valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, t.y., galimybė pasiimti įrankius 

nepaliečiant kitų įrankių. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, 

pietaujant tos klasės mokiniams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireikš karščiavimas (37,3o C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar pan.) izoliuojamas, informuojami jo tėvai. Dėl 

tolimesnių veiksmų tėvai konsultuojasi su Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba šeimos gydytoju. 

 Prašome tėvelių stebėti savo vaikų sveikatos būklę ir neleisti jų į mokyklą pasireiškus karščiavimui ar ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar pan.). 

 Mokiniams išeiti iš progimnazijos teritorijos nei pamokų, nei pertraukų metu draudžiama. Mokyklos kiemo vartai užrakinami 

po 2 pamokų ir atrakinami po 5 pamokų.  

 Kilus klausimams prašome kreiptis į klasės auklėtoją arba mokyklos administraciją (tel. 8 37 311088).  

Pamoka Laikas Pertrauka 

(min.) 
Valgymo laikas 

(kabinetuose 
arba valgykloje) 

1 8.00-8.45 10  

2 8.55-9.40 10 Užkandžių 

pirkimas 

3 9.50-10.35 20 10.10-10.30   
pietauja 1 kl. 

mokiniai 

   10.35 -10.55 
pietauja 2, 3, 4 

kl. mokiniai 

4 10.55-11.40 30 11.40  - įeina   
5 kl. mokiniai 

   11.45 -   įeina  

6 kl. mokiniai 

   11.50  -  įeina   
7 kl. mokiniai 

   11.55  -  įeina   

8 kl. mokiniai 

5 12.10-12.55 10  

6 13.05-13.50 10  

7 14.00-14.45   


