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Dėl spintelių naudojimo 5–8 klasėse
Laikinas sprendimas dėl spintelių naudojimo toks:
Spintelės mokykloje bus naudojamos tik viršutiniams rūbams pasikabinti.
Klasė naudos tas spinteles, kurios yra arčiausiai paskirto kabineto. Spintelės bus sunumeruotos su
klasės žymeniu ir mokinio numeriu pagal dienyną, pvz, 5v–4.
Spintelės nebus rakinamos.
Kuprines, papildomus maišelius ir kitus asmeninius daiktus, mokiniai turės neštis su savimi į klasę.
Rugsėjo 11 d. visos spintelės bus išdezinfekuotos, o nuo pirmadienio mokiniai galės jomis naudotis.

Mokiniai, kurių spintelės stovi prie paskirtų kabinetų, gali jomis naudotis įprasta tvarka, t.y. rakinti ir
laikyti .jose daiktus.
Suprantame, kad ši laikina tvarka nėra patogi, bet šiuo apribojimų laikotarpiu geresnės nepavyko
sugalvoti. Ji aptarta ir progimnazijos taryboje. Spintelių pernešiojimas pareikalautų daug laiko ir žmonių
darbo. Žmogiškųjų išteklių tokiam darbui atlikti per trumpą laiką mokykla neturi. Kita vertus,
nemanome, kad tai būtų prasminga, nes tikrai nežinome, kiek laiko galėsime mokytis nusistatytu režimu
ir kokių pokyčių ugdymo organizavimo tvarkoje, atsižvelgiant į aplinkybes, reikės atlikti.
Jei kam ši spintelių naudojimo tvarka dėl kokių nors priežasčių labai netinkama ir matote jūsų
individualiu atveju kitų sprendimų ir galite prisidėti juos realizuojant, kreipkitės į pavaduotoją ūkiui
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Dėl maitinimo
Šiemet mokykloje pasikeitė maitinimo paslaugų tiekėjas. Konkursą laimėjo VšĮ „Bruneros“. Esame
sulaukę signalų ir patys stebime lėtą aptarnavimo tempą. Su vadybininke ta tema kalbėjome. Sulaukėme
paaiškinimo, kad žmonės naujai įdarbinti, dėl to turi išmokti šį darbą atlikti sparčiau. Taip pat esame
sulaukę signalų dėl atvejų, kai buvo šaltas maistas, nemalonaus darbuotojų elgesio. Patys esame atkreipę

dėmesį į porcijų dydį. 2020 09 10 įsigijome vieną porciją ir pasvėrėme. Kol kas negavome gamybinės
kortelės. Kai gausime, įvertinsime rezultatą. Kitą savaitę susitiksime su vadybininke aptarti situacijos.
Atsiskaityti kortele galimybė yra.
Dėl skonio girdime įvairių atsiliepimų ir iš darbuotojų, ir iš mokinių.
Dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo
Prašome kiekvieną rytą matuoti vaikams temperatūrą ir neleisti į mokyklą, jei vaikui pasireiškia
karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), jei jis kosti, sloguoja.
Mokykloje bendrose erdvėse prašome vaikų dėvėti kaukes dėl jų pačių ir kitų saugumo. Tad labai
prašome pasirūpinti, kad vaikai jas turėtų.
Tėvai ir kiti suaugę asmenys į patalpas gali įeiti tik išskirtiniais atvejais, iš anksto suderinę savo atėjimo
laiką, susitikimo vietą bei dėvėti kaukę.
Vyresnieji vaikai negali lankytis pradinių klasių mokinių aukšte, ateiti pas jaunesnius brolius ar seseris
nei per pamokas, nei po pamokų.
Pamokoms pasibaigus 5–8 klasių mokiniai neturi likti mokykloje be svarbių priežasčių. Jei mokiniams
po pamokų reikia laukti kitų užsiėmimų, informuokite apie tai klasės vadovą. Mokiniui bus paskirta
vieta, kur jis gali pabūti. Veikiausiai tai bus klasei paskirtas kabinetas.
Dėl paspirtukų ir riedlenčių
Pastebėjome, kad mokiniai atvažiuoja į mokyklą paspirtukais ir riedlentėmis ir nešasi juos į klases.
Atvažiuoti į mokyklą šiomis priemonėmis nedraudžiama, tačiau neštis juos į klases nuo 2020 09 14 nebus
leidžiama. Taip pat prašysime mokinių nesivažinėti paspirtukais mokyklos kieme pertraukų metu, nes tai
nėra pakankamai saugu.
Dėl uniformų
Pastebėjome, kad mokiniai nepakankamai pareigingai vilki uniformas. Uniformų vilkėjimas nėra
atšauktas, patvirtinta forma leidžia plačias pasirinkimo galimybes, tačiau nustatytų reikalavimų turi būti
laikomasi. Uniformos nevilkėjimas laikomas mokinio elgesio taisyklių pažeidimu. Nuo pirmadienio bus
intensyvinama šio progimnazijos tarybos sprendimo laikymosi stebėsena.

