
Mieli progimnazijos bendruomenės nariai, 
 

Atsižvelgdami į COVID-19 situaciją Lietuvoje, parengėme informaciją, kurią vis atnaujinsime, vadovaudamiesi LR ŠSMM, SAM ir Jurbarko r. 

savivaldybės administracijos rekomendacijomis. 

Prašome visus ugdytinius, mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) rugsėjo 1 d. susipažinti su informacija apie tai, kaip šiais mokslo metais vyks 

ugdymas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių, 1–4 klasių mokinių tėvelių prašome, šią informaciją 

perskaityti kartu su savo vaiku bei aptarti jos svarbą ir prasmę. Tai padės Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos bendruomenei sėkmingai pradėti 

naujus mokslo metus. 

 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija ugdymo procesą nuo rugsėjo 1 d. organizuoja tokiu būdu: 
 Į progimnaziją įeinama / išeinama pro 3 įėjimus. Kiekvienam klasių srautui paskirtas atskiras įėjimas (ugdytinių, mokinių judėjimo 

žemėlapis pridedamas). 

 Prieš patekdami į progimnazijos patalpas naudokitės prie įėjimo esančiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis. Taip pat ir po pertraukos 

ar kitų veiklų, sugrįžę iš bendro naudojimo erdvių (tualeto, kiemo, koridoriaus, valgyklos ir kt.) į savo klasę, dezinfekuokite rankas. 

 Visi bendruomenės nariai skatinami laikytis higienos taisyklių: 

o Esant menkiausiai rizikai likti namuose (jei pasireiškia peršalimo simptomai, buvo galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu 

asmeniu ar kt.). 

o Pasireiškus COVID-19 simptomams (kosėjimas, temperatūra, skonio ir uoslės pojūčių praradimas ir kt.) griežtai nevykti į 

progimnaziją. 

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

o Kosint ir čiaudint užsidengti burną ir nosį sulenkta alkūne. 

o Dezinfekuoti bendrai naudojamus daiktus. 

 Ugdytiniai, mokiniai užsiėmimų, pamokų metu gali būti tik jų klasei skirtose zonose (kiekvienai amžiaus grupei skirta atskira zona, kuri 

pažymėta skirtinga spalva (ugdytinių, mokinių judėjimo žemėlapis pridedamas). 

 Mokiniams visos pamokos vyksta viename paskirtame kabinete (mokiniai nevaikšto iš vieno kabineto į kitą, išskyrus 1–4 klasės fizinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo, 5–8 klasės: technologijų, informacinių technologijų, užsienio kalbų, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo, fizikos, 

chemijos (pagal poreikį). 

 Ugdymui naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, sporto salė ir kt.) po kiekvienos pamokos bus išvėdinamos ir išvalomos. 

Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. 

 Pamokų ir pertraukų metu svarbu laikytis saugaus ne mažiau 1 metro atstumo vieniems nuo kitų. 

 Tualetais galima naudotis tik paskirtuose aukštuose. 

 Progimnazijos patalpose būtina laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.), pertraukų metu 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

 Maitinimo organizavimas: valgykloje (organizuojamas pagal sudarytą grafiką, paskirtos klasių sėdėjimo vietos); maistas atsinešamas iš 

namų valgomas klasėje laikantis higienos reikalavimų arba valgykloje pietaujant tos klasės mokiniams. 

 Rūbinė. Į progimnaziją atvykę ugdytiniai, mokiniai viršutinius rūbus palieka rūbinėje, klasei skirtoje vietoje. Einant į rūbinę ir iš rūbinės 

iki klasės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 



 Dėl srautų judėjimo ribojimo nesant būtinybei tėvų (globėjų, rūpintojų) lankymasis progimnazijoje nepatartinas. Komunikacija vykdoma 

per Tamo dienyną ar raštinės el. paštą info@jnp.lt. Atvykti į progimnaziją tėvams (globėjams, rūpintojams) ar kitiems asmenims bus 

leidžiama tik iš anksto susitarus su darbuotoju, pas kurį vykstama, ir laikantis visų saugos reikalavimų. 

 

Mūsų visų vieningas susitarimų laikymasis padės užtikrinti saugią ir sveiką progimnazijos aplinką. 

 

Dėkojame už bendrystę. 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos administracija 

mailto:info@jnp.lt

