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ATMINTINĖ MOKINIAMS

1.
Mokiniai
bendrose
uždarose
erdvėse
(koridoriuose,
valgykloje,
rūbinėje,
šalia
spintelių),
renginiuose, kai nėra galimybės išlaikyti saugaus (daugiau nei 2 metrų) atstumo nuo kitų
asmenų ir vietose, kuriose sutinkami žmonės, su kuriais įprastai nebendraujama, privalo
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes).
2. Nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis (veido kaukėmis) mokinį aprūpina tėvai
(globėjai, rūpintojai).
3. Mokinius atlydėti ir pasitikti galima tik gimnazijos kieme, lydintiems patekti į gimnazijos
pastato vidų draudžiama.
4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją įeiti gali tik išskirtiniais atvejais, iš anksto
užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką su administracija, dėvėdami kaukę.
5. Mokiniai į gimnazijos patalpas gali patekti dviem įėjimais: pradinės klasės – per pagrindinį
įėjimą; 5-8, I-IV kl. – įėjimas prie sporto salės.
6. Mokiniai mokosi viename kabinete, išskyrus specializuotus kabinetus, kur vyksta gamtos
mokslų laboratoriniai darbai, bandymai, IT, technologijų, fizinio ugdymo, šokio pamokos.
7. Mokinių srautų judėjimas nukreipiamas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais,
todėl pradinių klasių aukštu ir senos mokyklos pastato laiptine nesinaudoja kitų
koncentrų/srautų mokiniai, o pradinių klasių mokiniai pasirenka trumpiausią kelią iki tikslo,
nesinaudojant naujos mokyklos koridoriais ir laiptinėmis. Pvz., į valgyklą, sporto salę,
biblioteką juda senos mokyklos pastato laiptine, toliau 1 aukšto fojė.
8. Judant į kitas gimnazijos patalpas (valgyklą, biblioteką, skaityklą, tualetą ir pan.),
pasirenkamas saugiausias ir, pagal galimybes, trumpiausias judėjimo kelias,
vadovaujamasi klasės judėjimo planu (žemėlapiu).
9. Mokiniai privalo vengti bet kokio kontakto su kitų klasių mokiniais ne pamokos metu,
nesibūriuoti koridoriuose, rūbinėje, šalia spintelių. Laikytis saugaus 2 m atstumo vienas nuo
kito.
10. Maitinimas gimnazijos valgykloje organizuojamas pagal grafiką:
 pradinės klasės valgo per ir po 3 pamokų (nuo 10.10 val. valgo 1a ir 1b klasių
mokiniai, 10.35-10-45 val. – 2a ir 2b kl., 10.45-10-55 val. – 3a ir 3b kl.);
 5, 6, 7 ir 8 klasės valgo po 4 pamokų (11.50-12.00 val. – 5a ir 5b kl., 12.00-12.10
val. – 6a kl.,12.10-12.20 val. – 7a ir 8a kl.);
 I-IV klasės valgo po 5 pamokų (13.05-13.15 val. – Ia, Ib ir IIa kl., 13.15-13.25 val. –
IIIa, IVa kl.);
11. Mokiniai į valgyklą eina klasei paskirtu laiku, laikosi asmens higienos reikalavimų, plauna
rankas prieš įeinant į valgyklą, eilėje laikosi saugaus atstumo (linijų), nesistumdo, sėda į
klasei paskirtą pastovią vietą.
12. Mokinių maistas, atsinešamas iš namų, valgomas gimnazijos valgykloje, pietaujant tos
klasės mokiniams.
13. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, mokiniai, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese
dalyvauja nuotoliniu būdu.
14. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes,
autobuse elgtis atsakingai, neskubėti įlipant/išlipant, nesistumdyti.

SAUGOKITE SAVE IR KITUS

