
ATMINTINĖ MOKINIŲ TĖVAMS 

 

Parengta pagal LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo – rekomendacijas. 

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos ugdymo procesas Kauno Prano Daunio ugdymo centre bus 

organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos 

patvirtintus reikalavimus maksimaliai laikytis numatytų saugos priemonių, riboti ugdymo įstaigos 

bendruomenės kontaktus. 

 

Jei Jūsų vaikui pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų ligų,  kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

prašome į pamokas jo neleisti ir nedelsiant pranešti klasės vadovui. 

 

Jei Jūsų vaikui ar jo šeimos nariams nustatytas COVID-19 atvejis arba esate privalomoje 

izoliacijoje ar saviizoliacijoje, nedelsdami praneškite Centro administracijai ar klasės vadovui. 

 

Palydėti ir pasitikti vaikus galima prie įėjimų į ugdymo įstaigą:  

 Atvykdami į ugdymo įstaigą tėvai skambučiu informuoja klasės mokytoją arba 

mokytojo padėjėją; 

 Mokiniai į ugdymo įstaigą įeina ir išeina tik pro klasėms skirtus įėjimus (iš 

Taikos pr. pusės):  A-1 (raudona); A-2 (balta/raudona); B-1 (geltona); B-2 

(juoda/geltona); 

 Laikykitės judėjimo krypčių, pažymėtų skirtingų spalvų nuorodomis:  
 Raudona (pirmo aukšto A-I įėjimas) – 7b, 8b/9a, 6a, 7a, 9b, 5a klasių mokiniams; 

 Balta/raudona (antro aukšto A-II įėjimas) – 1c, 3a, 4a klasių mokiniams; 

 Geltona (pirmo aukšto B-I įėjimas)  – 9c/10a, 10b, 4c, 5b, 8a, 5c, 2b, 2a klasių 

mokiniams; 

 Juoda/geltona (pirmo aukšto B-II įėjimas) - 4b, 6b, 3b, 1a, 1b klasių mokiniams; 

 Centrinis įėjimas skirtas ugdymo įstaigos administracijai, mokytojams, kitiems 

įstaigos darbuotojams bei įstaigos svečiams, suderinusiems vizitą iš anksto. 

 

 

Pašaliniai asmenys ugdymo proceso metu į ugdymo įstaigą neįleidžiami, išskyrus 

atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimui. 

 

Renginiuose atvirose erdvėse tėvams privaloma laikytis 1 m atstumo bei dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugines veido kaukes. 

 

Mokyklos darbo laikas nuo 7:30 iki 17:30. 

 

Visais klausimais prašome kreiptis į klasės vadovą, ugdymo įstaigos administraciją, pagalbos 

mokiniui specialistus. 

 


