Gerbiami bendruomenės nariai,
Jau laukiame susitikimo su Jumis mokykloje. Ruošdamiesi naujiems mokslo metams ieškome
geriausių būdų, kaip užtikrinti saugią ir sveiką aplinką mokiniams ir darbuotojams.
Prašytume susipažinti su šia informacija, o jaunesnių klasių mokinių tėvelius raginame ją aptarti kartu
su savo vaiku. Kviečiame tėvelius bendradarbiauti ir padėti užtikrinti, kad vaikai laikytųsi nustatytos ugdymo
organizavimo Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos 2020–2021 m. m. tvarkos, esant COVID 19 pandemijos
plitimo grėsmei.
Ši tvarka parengta vadovaujantis šiais dokumentais:
LR Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijos vadovo 2020
rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838 sprendimu „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8bfff31e09911ea8f4ce1816a470b26?jfwid=24tsi3r15
LR Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos rekomendacijomis:
https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai/rekomendacijos
NVSC prie SAM Kauno departamento rekomendacijomis

2020-20201 m. m. ugdymo organizavimo Kauno Bernardo Brazdžionio
mokykloje, esant COVID 19 pandemijos plitimo grėsmei, tvarka
Pamokų laikas
1-4, 5-6 klasių mokiniams
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

08.00 – 08.45
08.55 – 09.40
10.00 – 10.45
11.05 – 11.50
12.10 – 12.55
13.15 – 14.00
14.10 – 14.55
15.05 – 15.50

Pamokų laikas
7-8 klasių mokiniams (Partizanų g.22)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

08.55 – 09.40
10.00 – 10.45
11.05 – 11.50
12.10 – 12.55
13.15 – 14.00
14.10 – 14.55
15.05 – 15.50

Svarbu
1. Mokiniai ir tėveliai/globėjai privalo susipažinti su šia informacija.
2. Kiekvieną rytą namuose mokiniui pasimatuoti temperatūrą. Jeigu temperatūra 37,3⁰ C ir daugiau ar/ir
mokinys turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jei pasireiškia kiti COVID-19 būdingi požymiai (kosulys,
gerklės perštėjimas ar skausmas, skonio ir uoslės pojūčių praradimas ir pan.), mokinys privalo likti
namuose.
3. Jei mokiniui nustatyta COVID-19 liga, tėvai apie tai nedelsiant privalo informuoti mokyklą (telefonu
8 37 312004 arba e. paštu rastine@brazdzionis.kaunas.lm.lt ), Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį
turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
4. Drausti į mokyklą atvykti mokiniams (ir asmenims), kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu.
5. Temperatūros privalomai nematuojame, bet tie, kas norės galės pasimatuoti visuomenės sveikatos
specialistė kabinete. Jai nesant, šalia esančiame kabinete arba raštinėje
6. Mokinys ar darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant kreiptis į mokyklos visuomenės sveikatos specialistę
Dovilę Balsytę tel.:8 66221949, visuomenės sveikatos specialistė ar socialinė pedagogė informuoja
tėvus ir kreipiasi konsultacijai į Karštąją koronaviruso liniją tel. 1808.

7. Prašome pasirūpinti, kad į mokyklą atvyktumėte laiku:
• nuo 7.30 iki 8.00 val. 1- 6 klasių mokiniai,
• nuo 8.30-8.55 val. 7-8 klasių mokinai.
8. Įėjus dezinfekuoti rankas (prie paskirto įėjimo bus dezinfekcinis skystis), dėvėti apsauginę kaukę.
9. Prašome tėvelių užtikrinti, kad mokinys į mokyklą atsineštų atsarginę kaukę ar kitą veido apsauginę
priemonę (jei viena susigadintų) ir užsegamą maišelį, į kurį įdėtų panaudotą ar sugadintą apsauginę
kaukę bei kitas apsaugos priemones.

Kaip pradėsime kiekvieną rytą?
Nuo 7.30 val. į mokyklą įeinama per 2 įėjimus. Kiekvienam klasių srautui paskirtas atskiras įėjimas ir laikas.
1-4 klasių mokiniai įeina per vidinio kiemo duris, 5-6 klasių mokiniai įeina per pagrindines mokyklos duris,
7-8 klasių mokiniai – nuo 8.30 val. per pagrindines mokyklos duris
Mokinių lydėjimas į mokyklą yra ribojamas. Rekomenduojama atsisveikinti su palydėtinu mokiniu prie įėjimo
į mokyklą lauke

Įėjimo procedūra kiekvieną rytą 7.30-8.00 ir 8.30-8.55
Prie skirto įėjimo į mokyklą mokiniai atvyksta užsidėję apsauginę veido kaukę arba respiratorių ir
laikydamiesi ne mažiau kaip 1 metro atstumo nuo kitų mokinių ar darbuotojų.
Priėjęs pro duris mokinys:
• dezinfekuoja rankas,
• 1-4 klasių mokiniai, atvykę į mokyklą, pamokų pradžios laukia prie savo klasės,
• 5-8 klasių mokiniai, atvykę į mokyklą, pamokų pradžios laukia prie paskirto kabineto.

Judėjimas klasių link
1. Įėję į mokyklą, mokiniai juda tik paskirta kryptimi tiesiai į savo klasę (klasės atrakinamos nuo
7.30 ir užrakinamos pamokų pabaigoje), dėvėdamas apsauginę kaukę, bendro naudojimo erdvėse
(koridoriuose, laiptinėse). Iki pamokų pradžios mokiniai būna tik paskirtame kabinete arba
koridoriuje, prie klasės.
2. Ant paskirtos klasės durų užklijuota informacija, kurioje nurodyta klasės mokinių veikla pertraukų
metu.

Naudojimasis spintelėmis
Mokiniai naudojasi spintelėmis, esančiomis prie kabinetų.

Naudojimasis WC
1. Mokiniai naudojasi tik jiems skirtais WC, išlaiko saugią distanciją, nesibūriuoja. Esant poreikiui,
tualetais galima naudotis ir per pamokas.
2. Pasinaudoję tualetu, nusiplauna rankas.

Naudojimasis dezinfekavimo priemonėmis
•
•

Mokiniai, visada prieš patekdami į mokyklos patalpas, naudojasi prie įėjimo esančiomis rankų
dezinfekavimo priemonėmis.
Po pertraukos ar kitų veiklų sugrįžę iš bendro naudojimo erdvių (tualeto, kiemo, koridoriaus,
valgyklos) į savo klasę dezinfekuoja rankas prieš atidarydami duris.

Ugdymo proceso Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos dalyviams (visiems
bendruomenės nariams) svarbi elgsena
Sveikatos saugumo taisyklės
1. Atvirose erdvėse (koridoriuose, laiptinėse, kieme) laikytis saugaus ne mažiau kaip 1 metro atstumo
vieniems nuo kitų.
2. Pertraukų metu mokinys gali būti tik jo klasei priskirtame kabinete (negalima eiti į kitos klasės
kabinetą), savo koridoriaus zonoje arba nurodytoje mokyklos kiemo zonoje.

3. Bendro naudojimo erdvėse būti su kaukėmis ar kitomis apsaugos priemonėmis.
4. Dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas.
5. Draudžiama:
5.1. Draudžiama 1-8 klasių mokiniams palikti mokyklos teritoriją pamokų metu ir pertraukų metu.
6. Vengti mokiniams tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su
mokiniais.
Pastabos:
1. Nesilaikant Sveikatos saugumo taisyklių visi pažeidimai bus fiksuojami Tamo dienyne.
2. Jei Mokiniai, nesilaiko tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką mokykloje (kaukių dėvėjimas
pertraukų metu, rankų dezinfekavimas, saugaus atstumo laikymasis, kito asmens daiktų nelietimas,
buvimas tik savo klasėje ir t. t.), tai iš karto informuojami mokinio tėvai. Jei esant lauke mokinys
pasišalina iš mokyklos teritorijos, mokinys tą dieną į mokyklą nepriimamas, informuojami
tėvai/globėjai apie situaciją ir tėvai/globėjai tą dieną atvyksta pasiimti savo vaiko iš ugdymo įstaigos.
Jeigu mokinys po kelių perspėjimų Tamo dienyne nereaguoja į darbuotojų pastabas ir tyčia
nesilaiko saugumo taisyklių – tėvai nedelsiant kviečiami atvykti į mokyklą pasiimti mokinio.
Mokinys į mokyklą gali grįžti tik tada, kai šeima užtikrina, kad mokinys laikysis Sveikatos
saugumo taisyklių.
3. Sprendžiant įvairias kitas situacijas galioja mokyklos Mokinio elgesio taisyklės

Maitinimas
1. Mokinys gali arba atsinešti maistą iš namų arba naudotis valgyklos paslaugomis. Mokinių tėvai ar
mokiniai galės užsisakyti maistą iš anksto.
2. Maitinimo laikas:
09.40– 10.00 3a ir 3 b klasių mokiniai
10.10– 10.30 1a ir 1b klasių mokiniai;
10.45- 11.05 2a, 2b, 4a, 4b klasių mokiniai;
11.50- 12.10 5-6 klasių mokiniai;
12.55- 13.15 7-8 klasių mokiniai
3. Vandenį mokiniai atsineša savo gertuvėse.

Ilgosios pertraukos
1. Per mokyklos kiemo teritorija bus suskirstyta į zonas, skirtas kiekvienai klasei.
2. Kiekvieną dieną bent 20 minučių laiko mokiniai praleis lauke. Nėra blogo oro, yra bloga apranga.

Jeigu pamokų metu mokinys/darbuotojas pasijuto blogai
Mokinys ar darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant kreiptis į mokyklos visuomenės sveikatos specialistę Dovilę Balsytę tel.:8
66221949, visuomenės sveikatos specialistė ar socialinė pedagogė informuoja tėvus ir kreipiasi konsultacijai
į Karštąją koronaviruso liniją tel. 1808
Situacija sprendžiama pagal SAM rekomendacijas ir algoritmą: skambinama į Karštąją liniją konsultuotis.

Rekomendacijos tėvams
1. Artėjantys mokslo metai pareikalaus padidinto visos bendruomenės sutelktumo, lauks įvairūs nauji
iššūkiai. Turėsime pasitelkti papildomus psichologinius resursus. Emocinei ir fizinei sveikatai
palaikyti labai svarbi dienotvarkė. Pasirūpinkite, kad vaikai eitų laiku miegoti, turėtų darbo-poilsiogyvo bendravimo-fizinio aktyvumo ritmą.
2. Vaikui gali kilti įvairių stiprių emocijų dėl neįprasto mokymosi ir bendravimo su bendraklasiais.
Kurkite erdvę, kurioje vaikas galėtų dalintis sunkumais ir nerimu (vakarinis arbatos gėrimas, šeimos
pusryčiai ir t.t.). Duokite jam laiko apsiprasti su pokyčiu. Prisiminkite, kai dalinatės su vaiku sava

3.
4.

5.
6.

7.
8.

patirtimi, apie tai kaip Jums pavyksta susitvarkyti su nūdienos iššūkiais, tarsi uždegate žalią šviesą
vaikui kalbėti apie savo rūpesčius.
Jei pastebite, kad Jūsų vaikas nesuvokia mokymosi sistemos, padrąsinkite kreiptis į mokytojus ar
klasės vadovą elektroniniu paštu arba telefonu.
Jei sužinote, kad Jūsų vaikas patiria patyčias arba klasėje tyčiojamasi iš kito asmens, padrąsinkite vaiką
ar Jūs patys praneškite klasės vadovui ar kitam atsakingam asmeniui mokykloje elektroniniu paštu
arba telefonu.
Tėvai, konsultacijai, pokalbiui su mokyklos administracija, švietimo pagalbos specialistais priimami
iš anksto susiderinus laiką ar užsiregistravus telefonu arba per Tamo dienyną
Jei pastebite, kad Jūsų vaikas jaučiasi vienišas, liūdnas, pyksta, nerimauja, trūksta motyvacijos mokytis
ar išgyvena kitokius emocinius sunkumus, mokyklos psichologės teikia nuotolines konsultacijas
(vaizdo skambučiu, telefonu, el.paštu) Jums ar Jūsų vaikams. Dėl konsultacijų prašome tartis iš anksto:
Odeta Steponaitytė (Partizanų g.22) – brazddžionio.psichologe@gmail.com tel.:860988523 ir Regina
Valaitienė (Radvilėnų pl.7) Jei jaučiate, kad pasikeitus gyvenimo būdui patys išgyvenate emocinius sunkumus ir norite apie tai
pasikalbėti su psichologu, galite susisiekti su mokyklos psichologėmis.
Jei mokymuisi trūksta techninių priemonių, jei kyla sunkumų dėl vaiko dalyvavimo pamokose,
dienotvarkės planavimo, ar pasikeitus gyvenimo būdui kyla kitų socialinių sunkumų - susisiekite su
socialine pedagoge Daiva Šabūnienė (Partizanų g.22) mob. 8 60315103, Tamo dienyne ar el. p.
socialinebrazdzionis@gmail.com ir Vilma Giedraitienė (Radvilėnų pl.7) -

Geros mokslo metų pradžios!
Dėkojame už bendradarbiavimą.
Administracija

