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Susitarimas / Pareiškimas dėl naujų mokslo metų /
Laiškas švietimo bendruomenei

Rugsėjį visi grįžtame į mokyklas. Mokyklų bendruomenės ruošiasi gyviems susitikimams klasėse.
Norime, kad buvimo mokykloje, mokymosi ir bendravimo džiaugsmas tęstųsi visus metus.
Suprantame, kad tai yra mūsų visų bendras siekis ir visų atsakomybė.
Todėl mes, pasirašiusieji šį laišką, sutariame dėl esminių principų, kuriais vadovausimės naujais
mokslo metais, ir kviečiame visą švietimo bendruomenę susitelkti, palaikyti ir talkinti vieni kitiems.
Nuo kiekvieno švietimo bendruomenės nario priklauso, kokie bus naujieji mokslo metai ir kiek
saugios bus mokyklos.
Pirmenybė – kontaktiniam vaikų ugdymui
Kontaktinis ugdymo būdas labiausiai atitinka vaiko interesus ir yra produktyviausias mokytojui.
Laikydamiesi visų operacijų vadovo nustatytų saugumo priemonių užtikrinsime, kad ugdymosi
procesas būtų organizuojamas saugiai. Tai sudarys sąlygas mokiniams mokytis kontaktiniu būdu,
išskyrus kritinius atvejus, kai mokykloje ar jos dalyje atsiranda susirgimų židinys ir nustatomas
infekcijų plitimą ribojantis režimas.
Esant itin sudėtingai pandeminei situacijai Vyriausybė imsis atsakingų sprendimų, juos derindama su
švietimo bendruomene, o mokiniai tęs mokymą kontaktiniu būdu tuo atveju, jei klasė būtų
imunizuota, t.y. bus pakankamai daug persirgusių ir / ar paskiepytų mokinių, arba mokiniai reguliariai
testuosis. Kritiniu atveju mokiniams gali tekti mokytis ir nuotoliniu būdu, tačiau toks ribojimas būtų
taikomas išnaudojus visų kitų veiklų ribojimų galimybes.
Tėvų pareiga yra užtikrinti, kad vaikas mokytųsi: lankytų pamokas mokykloje arba, jei klasė laikinai
mokosi nuotoliniu būdu, prisijungia prie nuotolinių pamokų. Jei mokykloje ugdymas vyksta
kontaktiniu būdu ir nėra jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių vaikas negali mokytis klasėje, jis lanko
mokyklą. Mokykloje laikomasi bendrų susitarimų dėl ugdymo būdo ir be būtinos priežasties jis
nekeičiamas.
Kiekvienam vaikui mokykloje teikiama reikiama pagalba
Mokyklose teikiama mokymosi ir emocinė pagalba mokiniams, kiekvienas vaikas ir jo emocinė būklė
pastebėta. Mokytojai, mokyklų administracija rūpestingai priima po ilgai trukusio nuotolinio
ugdymo į mokyklas sugrįžtančius vaikus. Vaikai turi jausti, kad mokykloje yra laukiami, jais
rūpinamasi. Mokytojai skiria deramą dėmesį mokinių mokymosi spragoms, kilusioms dėl nuotolinio
mokymosi, įveikti, bus supratingi ir kantrūs, stengsis atliepti kiekvieno vaiko individualius poreikius
ir suteikti pagalbą, kurios jam reikia. Mokiniai palaipsniui sugrįš į mokymosi procesą.
Mokytojų darbui užtikrinta pagarbą ir tarpusavio pagalbą skatinanti aplinka
Pedagogai yra svarbiausi visoje mokinių ugdymo grandinėje. Švietimo įstaigų vadovai, profesinės
sąjungos, ministerija visus sprendimus, rekomendacijas priims vadovaudamiesi siekiu gerinti
pedagogų darbo sąlygas, sudaryti palankią atmosferą darbo vietoje. Ypatingas dėmesys skiriamas
vyresnio amžiaus mokytojams ir pradedantiems specialistams, keliant jų motyvaciją dirbti mokykloje
ir ugdyti vaikus, taip pat esant poreikiui teikiant jiems reikiamas konsultacijas.

Švietimo bendruomenė visokeriopai skatina vakcinaciją
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Vakcinacija yra pagrindinė priemonė, mažinanti koronaviruso plitimą, visuomenės sergamumą,
sauganti sveikatos apsaugos sistemą nuo perkrovos, mažinanti mirčių skaičių ir valstybės
ekonominius nuostolius. Todėl palaikome ir skatiname pedagogų, kitų švietimo įstaigų darbuotojų,
mokinių skiepijimąsi. Džiaugiamės, kad švietimo įstaigos patenka tarp institucijų, kurių darbuotojai
skiepijasi ypač aktyviai, jos ir toliau turi išlikti sąmoningumo ir pasitikėjimo mokslo pasiekimais
pavyzdžiu.
Labai kviečiame tėvus, norinčius apsaugoti savo vaikus ir kartu padėti stabdyti viruso plitimą,
apsispręsti už skiepus. Vakcinas vaikų nuo 12 metų skiepijimui patvirtino Europos vaistų agentūra.
Tai reiškia, kad jos tinkamos ir saugios. Kviečiame pasikliauti šiuolaikiniu mokslu, mokslininkais ir
jų pasiekimais.
Mokiniams mokyklose sudaryta galimybė savanoriškam sveikatos patikrinimui dėl
koronaviruso
Bendradarbiaujant savivaldybėms ir mokykloms, mokyklose bus sudarytos sąlygos
nepasiskiepijusiems mokiniams savanoriškai atlikti sveikatos patikrinimą (testus) dėl koronaviruso.
Testavimas yra viena pagrindinių priemonių, kuri pandemijos metu padės išlaikyti mokyklą saugią,
o vaikus – klasėse. Mokykla pati pasirenka testavimo būdą. Tai gali būti kaupinių arba antigenų testai.
Antigenų testus gali atlikti paskirtas darbuotojas mokykloje arba patys mokiniai – dėl to sutariama
mokykloje.
Bendraukime, dalinkimės patirtimi, talkinkime vieni kitiems!

