
Gerbiami  mokinių tėveliai, mokytojai, 

 

Rodos, dar taip nesenai nuskambėjo rugsėjo 1-osios skambutis, o jau rugsėjis baigėsi. 

Pirmasis mėnuo atnešė daug džiaugsmo, nes jau beveik visi mokiniai turi uniformas, dauguma 

mokinių nevėluoja į pamokas ir atsineša visas reikiamas mokymosi priemones. Džiugu, kad 

progimnazijoje beveik nematyti pavargusių ar liūdnų veidų, todėl galime daryti išvadą, kad mūsų 

mokiniams gerai sekasi prasidėję mokslo metai. Tikimės tokį tempą ir nuotaiką išlaikyti visus 

mokslo metus. 

Mokyklos administracija ir pagalbos vaikui specialistai rugsėjo mėnesį stebėjo ir 

analizavo progimnazijos aplinką. Pasitarėme ir  apibendrinę savo pastebėjimus norime priminti 

mokiniams ir jų tėveliams, kad nereikėtų neštis į mokyklą brangių daiktų ir mobiliųjų telefonų. Jau 

buvo keletas atvejų, kai mobilieji telefonai dingsta (visus radome paliktus nesaugiose 

vietose).  Labai gerai, kad atsiranda, bet gali būti ir kitaip. Mokykloje neturime tokių saugos 

priemonių, kad galėtume rūpintis bei prisiimti atsakomybę už asmeninius mokinių daiktus. Taip pat 

prašome, kad primintumėte vaikams,kad reikia saugoti savo daiktus. Pasikalbėkite su vaikais, kad 

negalima mokykloje važinėti dviračiais, riedučiais, ir panašiomis priemonėmis. Prie mokyklos 

įrengtos dviračių laikymo vietos, o užkrauti mokyklos vidaus erdves dviračiais negalima, nes tai 

sudaro papildomas grėsmes  mokiniams ir darbuotojams laisvai judėti. Dviračius prašome palikti 

kieme, prie tam skirtų stovų, prirakinant su saugiomis spynomis. 

Progimnazijos mokytojams ir visiems darbuotojams labai svarbu, kad vaikai visur ir 

visada jaustųsi ir būtų saugūs. Prašome tėvelių nuolat priminti vaikams, kaip svarbu pačiam elgtis 

saugiai, būti apdairiam gatvėje ir kieme, mandagiam transporto priemonėse, nesikalbėti su 

nepažįstamais žmonėmis, atsakyti jiems mandagiai ir paprastai, bet tvirtai ir nesvyruojant, neimti 

jokių siūlomų žaislų, saldainių ar kitų daiktų. Jei mokiniai turi socialinių tinklų paskyras, svarbu 

pasikalbėti, kad nepriimtų nepažįstamų draugų į savo bičiulių tarpą. Tik visų mūsų bendras darbas 

ir veikla padės vaikams jaustis saugiai ir būti laimingiems.  

Linkėdama geros sveikatos, malonaus bendravimo namuose, džiaugsmo mokymosi 

procese, įkvepiančių pokalbių su mokytojais ir laimingos vaikystės Jūsų atžaloms, siunčiu 

linkėjimus nuo mokyklos administracijos ir pagalbos vaikui specialistų. 
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