
ATMINTINĖ MOKINIAMS 

 

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. 

 Į progimnaziją įeikite ir išeikite tik pro klasėms skirtus įėjimus: 1 kl., 3 kl. – pro pagrindinį 

įėjimą, 2 kl., 4 kl. – pro šoninį įėjimą pradinių klasių korpuse, 6 kl., 8 kl. - pro šoninį įėjimą nuo 

„Saulėtekio“ parduotuvės pusės, 5 kl., 7 kl. -  pro įėjimą nuo Partizanų g. 

 Būkite prie klasei paskirto kabineto, nevaikščiokite kitur: 5a kl. – 119 kab., 5b kl. – 121 

kab., 5c kl. – 120 kab.,   6a kl. – 216 kab., 6b kl. – 221 kab., 6c kl. – 218 kab., 7a kl. – 324 kab., 

7b kl. – 320 kab., 8a kl. – 210 kab.,  8b kl. – 317 kab. 

 Laikykitės judėjimo krypčių, pažymėtų skirtingų spalvų nuorodomis: geltona – pradinių 

klasių mokiniams, oranžinė – 5-8 klasių mokiniams, žalia – valgykla ir sporto salė. 

 Laikykitės saugaus 1 metro atstumo vieni nuo kitų pertraukų metu ir valgykloje.  

 Laikykitės griežtos rankų, veido, nusičiaudėjimo higienos: plaukite rankas skystu 

muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuokite jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis 

priemonėmis, venkite liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikykitės kosėjimo ir 

čiaudėjimo etiketo. 

 Į valgyklą eikite tik pamokų tvarkaraštyje nurodytu pertraukų metu kartu su mokytoju: 1 

kl. - 10:00 – 10:30 val., 2 kl. - 10:45 – 11:15 val., 3 kl. - 11:30 – 12:00 val., 4 kl. - 11:30 – 12:00 

val., 5 – 6 kl. - 9:40 – 10:00 val. ir 13:30 – 13:50 val., 7 - 8 kl. - 12:25 – 13:00 val. 

 Laikykitės bendrųjų saugumo taisyklių patalpose. 

 Pertraukų metu būkite šalia kabineto, venkite artimesnio nei 1 m atstumo vieni nuo kitų, 

dėvėkite nosį ir burną dengiančias apsaugines veido kaukes.  

 Į technologijų, IT, dailės kabinetus, persirengimo kambarius eikite tik kartu su mokytoju. 

 Naudokitės tik savo daiktais. 

 Jei kyla klausimų, nebijokite kreiptis į klasės vadovą, progimnazijos administraciją ar 

pagalbos mokiniui specialistus. 

 


