
ATMINTINĖ MOKINIŲ TĖVAMS 
Parengta pagal LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 

rekomendacijas. 

 

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos: 

Ugdymo procesas progimnazijoje bus organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintus reikalavimus: maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami progimnazijos 

bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. 

Jei vaikui pasireiškė karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų 

požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), prašome į pamokas jo neleisti ir nedelsiant pranešti klasės 

vadovui. 

Jei vaikui ar jo šeimos nariams nustatytas COVID-19 atvejis arba esate privalomoje izoliacijoje izoliacijos laikotarpiu, 

saviizoliacijoje, nedelsiant praneškite progimnazijos administracijai ar klasės vadovui. 

Palydėti ir pasitikti vaikus galima prie įėjimų į progimnaziją:  

 1 - 4 kl. – pro vidinio kiemo šoninį įėjimą (nuo darželio pusės),  

 5 kl. – pro pagrindines duris vidiniame kieme (prie valgyklos),  

 6 - 8 kl. - pro šoninį įėjimą iš vidinio kiemo (prie dailės kabineto). 

Pašaliniai asmenys ugdymo proceso metu į progimnaziją neįleidžiami.  

Renginiuose atvirose erdvėse tėvams privaloma laikytis 1 m atstumo bei dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines veido 

kaukes. 

Pertraukų metu mokiniai privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines veido priemones, pamokų metu kaukės 

nebūtinos. 

Mokinių pietų metas:  

Klasė Laikas 

1 9.25 – 9.50 

2 11.15 – 11.35 

3 - 4 11.40 – 12.00 

5 10.25 – 10.50 

6 10.55 – 11.10 

7 - 8 12.05 – 12.35 

 

Pradinių klasių mokiniai dirba savo kabinetuose. 5-8 kl. mokiniams paskirti kabinetai:  

Klasė Kabinetas 

5a 211 

5b 220 

5c 110 

5d 210 

5e 202 

5f 219 

6a 306 

6b 310 

6c 305 

6d 308 

6e 307 

7a 309 

7b 406 

7c 404 

7d 408 

7e 405 

8a 403 

8b 409 

8c 410 

8d 407 

 

Visais klausimais prašome kreiptis į klasės vadovą, progimnazijos administraciją (tel.: 8 37 453853), pagalbos 

mokiniui specialistus.  


