
Mieli mokiniai ir tėveliai, 

 

Atsižvelgiant į COVID-19 situaciją Lietuvoje bei įvairias gerąsias patirtis, 

kaip sėkmingai po karantino laikotarpio sugrįžti į mokyklą, parengėme informaciją, 

kurią nuolat atnaujinsime, jei situacija keisis ir bus nauji sprendimai.  

Prašome visus iki rugsėjo 1 d. susipažinti, kaip šiais mokslo metais vyks 

pamokos Kauno Žaliakalnio progimnazijoje. Visų mokinių tėvelių norime paprašyti, 

kad šią informaciją perskaitytumėte kartu su savo vaiku bei aptartumėte jos svarbą ir 

prasmę. Tai padės mums visiems sėkmingai pradėti naujus mokslo metus. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 

lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais Nr. V-1838 

„Dėl pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-08-17) , Nr. 1838 „Dėl 

pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2020-08-17), 

Žaliakalnio progimnazija ugdymo procesą pradeda nuo rugsėjo 1 d. ir 

planuojama dirbti tokiu būdu: 

 Į progimnaziją įeinama pro atskirus 2 įėjimus. 1-4  klasių srautui paskirtas 

pagrindinis  progimnazijos įėjimas (iš Širvintų g.), 5-8 klasių  srautui paskirtas 

įėjimas iš kiemo pusės. 

 Prie paskirto įėjimo dezinfekuojamos rankos, užsidedamos kaukės pereinant 

bendras erdves. Įeinant į progimnaziją prašome laikytis saugaus ne mažiau 1 

metro atstumo nuo kitų mokinių ar darbuotojų.  

 Kiekvienas mokinys privalo atsinešti ir turėti atsarginę kaukę savo spintelėje 

(jei pamirštų ar pamestų turimą). 

 Dėl srautų suvaldymo pamokos bus pradedamos ne vienu metu. Progimnazija 

dirbs be skambučių. 

 Po pertraukos ar kitų veiklų, sugrįžę iš bendro naudojimo erdvių (tualeto, 

kiemo, koridoriaus, valgyklos) į savo klasę, dezinfekuojamos rankos.  

 Visi bendruomenės nariai skatinami laikytis higienos taisyklių: 

 Esant menkiausiai rizikai likti namuose (jei pasireiškia peršalimo 

simptomai, buvo galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu 

ar kt.). 

 Pasireiškus COVID-19 simptomams (kosėjimas, temperatūra, skonio ir 

uoslės pojūčių praradimas) griežtai nevykti į progimnaziją. 

 Dažnai plauti rankas (plauti ne trumpiau nei 20 sekundžių). 

 Kosint ir čiaudint užsidengti burną ir nosį sulenkta alkūne. 

 Dezinfekuoti bendrai naudojamus daiktus. 

 Situacijos, kuriose būtina, svarbu dėvėti apsauginę veido kaukę. 

 Visiems mokiniams ir mokytojams būtina nešioti kaukes pertraukų metu, 

pamokų metu kaukė būtina tik mokytojui, jei neišlaikomas 2 m. atstumas. 

 Mokiniai pamokų metu turi būti tik jų klasei skirtose patalpose. 

 1-4 klasių mokiniams pamokos vyks viename paskirtame kabinete (išskyrus 

anglų, tikyba, fizinis ugdymas). 

 5-8 klasių mokiniams dauguma  pamokų vyks viename paskirtame kabinete 

(išskyrus rusų/vokiečių, anglų, technologijos, etika/tikyba, fizinis ugdymas) 

 Pamokų ir pertraukų metu svarbu laikytis saugaus ne mažiau 1 metro atstumo 

vieniems nuo kitų ir bendrauti tik su savo klasės mokiniais. 



 Išeiti iš progimnazijos teritorijos pertraukų metu griežtai draudžiama. 

 Tualetais galima naudotis tik paskirtuose aukštuose (1 aukšto tualetas skirtas 1-

4 klasių mergaitėms, 2 aukšto tualetas skirtas 1-4 klasių berniukams, 3 aukšto 

tualetas skirtas 5-8 klasių berniukams, 4 aukšto tualetas skirtas 5-8 klasių 

mergaitėms). 

 Maitinimas organizuojamas klasėse (maistas pateikiamas vienkartiniuose 

induose, sriuba+ antras patiekalas (kaina priklauso nuo pasirinkto antro 

patiekalo 2,40; 2.60; 2,80) arba maistas atsinešamas iš namų). 

 Pamokų metu sunegalavus mokiniui, jis bus palydėtas į medicinos kabinetą, 

informuojami tėvai.  

 Jei esate grįžę iš kitų užsienio šalių, kurioms privalomas 14 k. d. karantinas, 

informuokite klasės vadovą ir progimnazijos administraciją. Venkite nebūtinų 

kelionių, būkite budrūs ir atsakingi, saugokite savo ir aplinkinių sveikatą. 

 Mokiniai, kurie nesilaiko tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką 

progimnazijoje (kaukių dėvėjimas, rankų dezinfekavimas, saugaus atstumo 

laikymasis, kito asmens daiktų nelietimas, buvimas tik savo klasėje ir t. t.) bus 

paprašyti mokytis namuose (susitarimų nesilaikančius mokinius iš 

progimnazijos pasiimti galės tik tėvai). 

 Tėvų patekimas į progimnaziją yra ribojamas. Mokinius tėveliai palydėti gali 

tik iki progimnazijos durų (išskyrus rugsėjo 1-ąją – į klases mokinius palydėti 

galės 1-okų tėveliai: 1 šeimos narys). 

 Dėl individualaus tėvų patekimo į progimnaziją nuo rugsėjo 1-osios reikia 

registruotis progimnazijos raštinėje tel. 8 37 331392. 

 Mokinių tėvai, globėjai, rūpintojai kilus klausimams gali kreiptis tel. 8 37 

331392 arba el. paštu  rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt  

 Ugdymo organizavimas remiasi tokiai principais: 

 išlaikyti pastovias grupes; 

 vengti kontaktų tarp grupių/klasių; 

 siekti saugiai naudotis daiktais ir įranga; 

 darbuotojai vengia kontaktų su mokiniais ir kitais darbuotojais; 

 mokytojai siekia išlaikyti 1–2 m atstumą su mokiniais ir kolegomis. 

 Visa naujausia informacija, informacija apie pasikeitimus bus talpinama 

progimnazijos svetainėje http://www.zaliakalnis.kaunas.lm.lt bei Tamo 

dienyne.  

 

Dėkojame už skirtą laiką susipažinimui su parengta informacija. Mūsų visų 

vieningas susitarimų laikymasis padės užtikrinti saugią ir sveiką progimnazijos 

aplinką. 

 

Dėkojame už supratingumą 

Administracija 
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