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Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) – vienintelė Lietuvos moksleivių interesams
atstovaujanti bei mokinių savivaldas vienijanti organizacija – savo veiklą vykdanti 37 šalies
savivaldybėse, kuriose veikiantys padaliniai vienija beveik 600 mokinių savivaldų – reaguodama į
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) priimtą sprendimą dėl rudens atostogų
pratęsimo, siūlo koreguoti priimtą sprendimą, pratęsiant atostogų trukmę iki lapkričio 12
dienos imtinai.
Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuotoje apklausoje dėl potencialiai ilginamų atostogų
dalyvavo 33080 5–12 klasių moksleivių. Apklausos rezultatai atskleidė tokius rodiklius:
•

93,7 proc. respondentų pritaria, kad atostogos būtų prailginamos savaitę:
o 49,3 proc. pritarusių respondentų savo nuomonę pagrindė poilsio trūkumu –
moksleiviai jaučia nuovargį, jiems sunku susikoncentruoti, sutelkti dėmesį, tad
tai koreliuoja su akademiniais pasiekimais ir žinių įsisavinimu;
o 41,2 proc. pritarusių respondentų savo pasirinkimą argumentavo baimės
faktoriumi: moksleiviai nuogąstauja dėl savo ir aplinkinių sveikatos;
o 5,6 proc. prailginimui pritarusių moksleivių mokykloje nesijaučia saugiai dėl
mokykloje vyraujančio prastos kokybės mikroklimato.

Savo poziciją grindžiame ir šiais argumentais:
•

Ilgesnės atostogos gali tapti puikia priemone atsikvėpti nuo pasaulį gąsdinančios
COVID-19 ligos pasekmių. Manome, kad yra privaloma atliepti Pasaulio Sveikatos
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Organizacijos (toliau – PSO) pateiktas rekomendacijas1 dėl 14 dienų trunkančios
saviizoliacijos po kontakto su sergančiuoju ar aukštos susirgimo rizikos asmeniu,
kurie ypač dažnai pasitaiko 7–18 metų vaikų tarpe dėl didesnio nei vidutinis
sergamumo.2 Tikime, sprendimas prailginti atostogas iki lapkričio 12 dienos imtinai
turės didesnį poveikį pandemijos valdymui.
•

Grįžimo į mokyklas planas. Didžiulis COVID-19 ligos protrūkių ir atvejų skaičius,
ugdymo įstaigose, yra susijęs ne tik su nepasiskiepijusių moksleivių kiekiu, bet ir su
efektyvios tvarkos dėl moksleivių testavimo(si), taisyklingo kaukių dėvėjimo bei kitų
saugumą užtikrinančių priemonių stoka. Tokiose aplinkybėse būtina turėti aiškų ir
sistemingą veiksmų planą, kad atostogų ilginimas netaptų įprasta praktika, siekiant
sustabdyti virusą. Apklausoje dalyvavusius respondentus išskirstant pagal
savivaldybes, daugiau nei 50 proc. mokinių nuogąstauja dėl savo ir aplinkinių
sveikatos šiose savivaldybėse: Druskininkų, Jurbarko rajono, Kazlų Rūdos, Kupiškio
rajono, Lazdijų rajono, Neringos, Palangos miesto, Rokiškio rajono, Šilalės rajono,
Širvintų rajono, Varėnos rajono. Raginame atkreipti dėmesį į šiose savivaldybėse
esančių ugdymo įstaigų strategiją, vykdomus veiksmus, siekiant užtikrinti saugų
mokymą(si) kontaktiniu būdu.

Prašome ŠMSM atstovus atsižvelgti į LMS teikiamą pasiūlymą dėl atostogų prailginimo ir
tikslingai palaikyti struktūrinį dialogą su visomis suinteresuotomis grupėmis dėl ŠMSM priimamų
sprendimų šiuo įtemptu laikotarpiu.

Lietuvos moksleivių sąjungos Prezidentė

Karolina Pralgauskytė

PSO, „Considerations for quarantine of contacts of COVID-19 cases“.
Prieiga per
internetą:
Dokumentą
elektroniniu
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IHR-Quarantine-2021.1
parašu pasirašė
2
KAROLINA,PRALGAUSKY
Lietuvos statistikos departamentas, „COVID-19
pandemijos iliustracijos“.
Prieiga per internetą:
TĖ
https://osp.stat.gov.lt/pandemijos-iliustracijos
1

Data: 2021-10-21 14:29:07

Asociacija

Tel. +370 647 28547

Įm. kodas 191972732

Konstitucijos pr. 25,

El. p. lms@moksleiviai.lt

A. s. LT84 7044 0600 0136 9875

LT-08105 Vilnius

www.moksleiviai.lt

AB SEB bankas, b. k. 70440

