
Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras 

Atmintinė mokiniams 2020/2021 mokslo metams 

 

1. Svarbią informaciją, susijusią su mokykla, visada rasi mokyklos internetinėje svetainėje 

„www.bartkuskis.sirvintos.lm.lt“ ir elektroniniame dienyne „Mano dienynas“. 

2. Jeigu namuose pasijutai blogai, pakilo kūno temperatūra (37,3 °C ir daugiau) ar pasireiškė 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan., pasakyk apie tai tėveliams. 

3. Jeigu pasijutai blogai mokykloje, pasakyk apie tai mokytojui, klasės auklėtojui ar socialinei 

pedagogei. Jie susisieks su tavo tėveliais ir imsis tolimesnių veiksmų. 

4. Į mokyklą atsinešk nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones bei vienkartines nosinaites 

kosulio ir čiaudulio higienai. Nosį ir burną dengiančių kaukių pasiimk daugiau, kad 

nepritrūktum. 

5. Nosį ir burną dengiančias priemones privalai dėvėti mokykliniame autobuse ir mokyklos 

erdvėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, lauke – 1 metro atstumas.  

6. Nepamiršk rankų higienos, dažnai jas plauk su vandeniu ir muilu, pagal poreikį tam skirtose 

vietose dezinfekuok specialiomis priemonėmis. 

 

7.  Į mokyklą ateik pasiruošęs bet kokioms oro sąlygoms, kadangi šiais mokslo metais 

pamokos dažnai vyks lauke. 

8. Į mokyklą ateik švarus, tvarkingai apsirenk. 

9. Jeigu pastebėjai, kad niežti galvą, apie tai pasakyk savo tėvams. 

10. Į mokyklą atsinešk tik mokymuisi reikalingas priemones, draudžiama jas skolinti(-is). 

11. Draudžiama į mokyklą neštis pašalinius, su ugdymosi procesu nesusijusius daiktus. 

12. Visos pamokos vyks tame pačiame kabinete, pas jus ateis dalykų mokytojai. 

13. Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais galima tik mokytojui leidus. Atėjęs į pamoką  

privalai padėti telefoną į mokytojo nurodytą vietą (dėžutę ar pan.). 

14. Mokiniams rekomenduojama turėti savo gertuvę su vandeniu. 

15. Mokykloje ir mokyklos teritorijoje  draudžiama turėti ir vartoti psichoaktyviąsias medžiagas 

(energetinius gėrimus, alkoholį, tabako gaminius, elektronines cigaretes, narkotines 

medžiagas). 

16. Pavalgyti galėsi mokyklos valgykloje arba klasėje, jeigu atsineši maistą iš namų 

vienkartiniame indelyje. 

17. Per pamokas, pertraukas, laukdamas autobuso privalai būti mokykloje ar mokyklos 

teritorijoje. Palikti mokyklos teritoriją galima tik su lydinčiu mokytoju ar tėvais. 

18. Po savęs palik tvarkingą darbo ar poilsio vietą, nešiukšlink. 

 

 

        Parengė socialinė pedagogė Ilona Žigis  

 


