
Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras 

Atmintinė tėvams 2020/2021 mokslo metams 

 

1. Svarbi informacija, susijusi su mokykla skelbiama ir atnaujinama mokyklos internetinėje 

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

2. Jeigu vaikui namuose pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), tėvai (globėjai) privalo neleisti jo į ugdymo įstaigą. 

3. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant yra izoliuojamas, apie tai 

informuojami jo tėvai (globėjai). 

4. Tėvai (globėjai) privalo neleisti vaiko į ugdymo įstaigą, jeigu bent vienam kartu 

gyvenančiam šeimos nariui yra privaloma izoliacija. 

5. Tėvai (globėjai) privalo aprūpinti vaiką nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis 

bei vienkartinėmis nosinaitėmis kosulio - čiaudulio higienai. Jei vaikas negali dėvėti nosį ir 

burną dengiančių apsaugos priemonių, reikalinga tai patvirtinanti pažyma iš gydytojų. 

Tuomet dėvimos kitos apsaugos priemonės. 

6. Nosį ir burną dengiančios priemonės privalomos vaikams nuo 6 m. mokykliniame 

autobuse ir mokyklos erdvėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, lauke – 1 metro 

atstumas. 

 

7. Sveikatą pasitikrinti reikia ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. Naujai atėję mokiniai taip pat 

mokiniai, kuriems pasikeitė sveikatos būklė sveikatą turi pasitikrinti iki rugsėjo 1 d. 

Pažymos elektroninės, popierinių nešti nereikia. 

8. Tėvai (globėjai) turi reguliariai tikrinti vaiko galvą dėl pedikuliozės ir, prireikus, nedelsiant 

gydyti,  neleisti vaiko į mokyklą, kol nebus užbaigtas gydymas. 

9. Tėvai (globėjai) turi užtikrinti, kad vaikas į mokyklą ateitų švarus, nuolat priminti vaikams 

asmeninės higienos  reikalavimus. 

10. Vaikas, ateidamas į mokyklą, turi turėti pagal sezoną tinkamą aprangą ir avalynę, apsaugą 

nuo lietaus, kadangi šiais mokslo metais pamokos dažnai vyks lauke. 

11. Mokinys į mokyklą turi atsinešti tik mokymuisi reikalingas priemones. Mokymosi 

priemones draudžiama skolinti(-s).  

12. Draudžiama mokiniams į mokyklą neštis pašalinius, su ugdymosi procesu nesusijusius 

daiktus. 

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

pamoką mokinys privalo padėti telefoną į mokytojo nurodytą vietą (dėžutę ar pan.). 

14. Mokiniui neleidžiama palikti mokyklos teritorijos be lydinčio asmens (pedagogo, tėvų).  

15. Mokinių maitinimas bus organizuojamas valgykloje arba klasėse vaikams atsinešus maistą 

iš namų vienkartiniuose indeliuose. 



16. Mokiniams rekomenduojama turėti savo gertuvę su vandeniu. 

17. Mokykloje ir mokyklos teritorijoje mokiniams draudžiama turėti ir vartoti 

psichoaktyviąsias medžiagas (energetinius gėrimus, alkoholį, tabako gaminius, 

elektronines cigaretes, narkotines medžiagas). 

18. Į mokyklą mokinių tėvai (globėjai) gali atvykti tik iš anksto suderinę vizitą su mokyklos 

raštvede arba mokinio klasės vadove. 

 

Parengė socialinė pedagogė Ilona Žigis ir  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė 


