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ĮŽANGA
Šio leidinio tikslas - supažindinti tėvelius ir mokinius su Maironio lituanistinės
mokyklos (MLM) taisyklėmis, tvarka ir reikalavimais. Norėtume, kad visi suprastų,
jog drausmės laikymasis mūsų mokykloje yra būtinas kaip ir kasdieninėse
mokyklose. Siekiame, kad mokinių, tėvelių ir mokytojų bei padejėjų bendravimas
būtų nuoširdus ir draugiškas.

MLM MISIJA
MLM yra pasišventusi lietuviškos dvasios ugdymui gyvenime ir širdyje,
brandindami ją per mokslą ir bendravimą su kitais jaunais lietuviais. Mokykla
stengiasi priimti visus norinčius mokytis lietuvių kalbos, sužinoti apie Lietuvos
istoriją, papročius bei tradicijas. Šioje mokykloje kiekvienas gali pasijusti lietuvių
bendruomenės nariu.

PROGRAMA
1. MLM veikia šios klasės: priešmokyklinio, darželio iki 10-tos klasės ir lietuvių

kalbos klasė (LK- tai lietuviškai besimokančiųjų klasė). Mokiniai išklauso
istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, literatūros, išeivijos istorijos mokslo kursus.
Jie šoka, dainuoja, lanko tikybos pamokas ir atlieka namų darbus.
2. Baigiant 10 klasių programą mokyklos mokiniams išduodamas lietuvių kalbos

baigimo sertifikatas-įskaita (credit), kuris naudojamas stojant į universitetą (kaip
užsienio kalbos kreditas). Daugelis mokyklų priima šią įskaitą, įvertintą kaip 2
kreditus. Kitą informaciją galima gauti pas direktorę arba kreipiantis tiesiog į
“Illinois State Board of Education Career Development and Preparation Division”
telefonu 217-782-4620.

PAMOKŲ LANKYMAS
1. Penktadieniais pamokos prasideda 4:30v.v. ir baigiasi 8:30v.v.

Šeštadieniais pamokos prasideda 8:45 v.r. ir baigiasi 1:15 v.v.
Himnas giedamas 4:35v.v. ir 8:50v.r. Prašome nevėluoti.
2. Vaikų saugumui, tėvai turi pranešti mokytojams iš anksto, kad mokinio

nebus. Rašyti elektroniniu paštu: Lankomumas@maironis.org. Pranešti iki
pamokų pradžios.

3. Norint paimti mokinį iš pamokų anksčiau, tėvai / globėjai ateina prie

budinčiųjų stalo, pasirašo ir užpildo išvykimo pažymą. Tik budintys tėveliai,
budinčiųjų koordinatorė bei mokyklos administracijos atstovai gali užpildyti
išvykimo pažymą. Tik su išvykimo pažyma galima mokinį iškviesti. Šis procesas
gali trukti 15 minučių, tad prašome iš anksto susiplanuoti savo laiką, kad viskas
vyktų sklandžiai.
MOKINIŲ ELGESYS
1. Mokiniai privalo elgtis ramiai ir saugiai--gerbti save, bendraklasius,

mokytojus, administraciją, budinčius tėvelius ir neniokoti mokyklos
patalpų.
2. Mokykloje draudžiamas mokinių elgesys:

● atsikalbinėjimas, nepaklusnumas mokytojui ar padėjėjui;(kategorija A)
● tvarkos ardymas: pamokos trukdymas, išdykavimas, važinėjimasis
PLC liftu, keikimasis ir pan.; (A)
● telefonų ar kitos elektronikos naudojimas pamokų metu; (A)
● tyčiojimasis iš kitų mokinių; (A ar B)
----------------------------------------------------------------------------------------● besikartojantis elgesys kat. A tą pačią dieną; (keičiama į kategoriją B)
● kito asmens mušimas; (B)
● tyčiojimasis iš kitų mokinių ar grasinimas smurtu; (kat. A ar B)
● bėgimas iš pamokų ar išėjimas iš pastato be leidimo; (B)
● mokyklos, PLC patalpų, kitų mokinių daiktų gadinimas; (B)
● rūkalų, svaigalų, narkotikų atsinešimas ar vartojimas;(B)
● ginklų atsinešimas; (B)
● ir kiti
3. Nuotolinio mokymosi metu būtina:

●
●
●
●
●
●
●

įsijungti kamerą
išsijungti mikrofoną, kada nekalbama
išjungti televizorių ir kitus triukšmingus prietaisus
kelti ranką, kai norima kalbėti
stebėti ekraną, klausytis klasės draugų ir mokytojų
ekrane rodyti savo (mokinio) vardą, pavardę
naudoti “chat screen” funkciją tiktai pamokos reikalams

4. Nuotolinio mokymosi metu mokiniams draudžiama:
● nepagarbiai elgtis: pamokos metu gulėti, gerti, valgyti (A)
● trukdyti pamoką: pastoviai vaikščioti, junginėti ekrano efektus,
bendrauti su ne-klasės asmenimis pamokos metu, užsiimti
kitais dalykais pamokos metu, ir kt. (A)
● susirašinėti per “chat” pamokai netinkama tema(A)
——————————————————————————————
● dėl besikartojančio blogo elgesio kategorijoje A tą pačią dieną, mokinys
bus šalinamas iš pamokos (B)
● draudžiama palikti pamoką be leidimo (dėl nutrūkusio internetinio ryšio,
paaiškinimą turi atsiųsti tėvai) (B)
5. Mokytojai pažymi elgesio nusižengimą drausmės lapelyje, kurį mokinys
paduoda tėvams, kad pasirašytų. Administracija taip pat informuoja tėvus
elektroniniu paštu.
Nuotolinio mokymosi metu mokytojo perspėjimas (ne pats lapelis) siunčiamas
elektroniniu paštu šiems asmenims: tėvams, mokiniui, mokytojui/ auklėtojui, ir
mokyklos direktorei.
Po kiekvieno nusižengimo kategorijoje B, tėvai kviečiami pokalbiui su
administracija. Nuotolinio mokymosi metu tai gali įvykti susirašinėjimu arba
virtualiame susitikime su MLM Administracija.
Drausmės lapeliai ir įspėjimų e-paštu kopijos laikomi mokinio byloje. PD-6 kl.
mokiniai kiekvienus mokslo metus pradeda be prasižengimų, tačiau nuo 7-10
kl. drausmės lapeliai yra perkeliami kasmet.

ELGESIO PASEKMĖS
Prasižengęs mokinys kategorijoje A gali būti mokytojo perspėjamas, arba
mokytojas iš karto namo siunčia drausmės lapelį (mokytojo sprendimą lemia
mokinio amžius ir minėto elgesio tikslas). Mokytoja(s) vieną kopiją iš karto siunčia
raštinei. Tėvų pasirašytas drausmės lapelis turi būti grąžinamas kitą savaitę.
Po trečiojo prasižengimo A-lygyje, arba jeigu prasižengimai A-lygyje
nepaliaujamai kartojasi jau išrašius A-lygio pastabą, tuomet rašoma pastaba
B-lygyje. Po kiekvienos B lygio pastabos, administracija gali pakviesti tėvus į
mokyklą pokalbiui, sudaryti drausmingumo planą. Drausmingumo plane, galimi kiti
mokyklos administracijos sprendimai, norint įveikti mokinio drausmingumą:

● tėvai sėdi su mokiniu pamokose (kiek savaitgalių tėvai turės sėdėti

pamokose, nusprendžia administracija ir mokytojas pagal prasižengimo lygį);
● mokinys atlygina pinigais/savo darbu už padarytą žalą;
● mokinys suspenduojamas. Per tą laiką turi atlikti visus praleistus klasės ir
namų darbus;
● Ir kiti.
Nuotolinio mokymosi metu, drausmės taisyklės galioja, tačiau komunikacija su
tėvais vyksta be konkretaus drausmės lapelio (žiūrėti #5, aukščiau).
Po 2 B-lygio prasižengimų arba kitais išskirtiniais atvejais mokiniui yra
uždrausta toliau tęsti mokslus Maironio mokykloje ir mokslapinigiai
negrąžinami. Sprendimas dokumentuojamas mokinio byloje.

RYŠIAI SU TĖVELIAIS/GLOBĖJAIS, MOKINIAIS IR MOKYTOJAIS
1. Ryšys su tėveliais palaikomas elektroniniu, telefoniniu būdu arba raštiškais

pranešimais. Tėvelių prašoma peržiūrėti aplankus kiekvieną šeštadienį.
Ypatingai svarbu sekti informaciją internetinėje svetainėje www.maironis.org
2. Iškilus bet kokiems nesklandumams ar nesusipratimams, prašoma apie juos

pranešti laikantis šios tvarkos: mokytojas (auklėtojas), administracija, MLM
Taryba.
3. Mokytojai siunčia pranešimus tėvams/globėjams, kai reikia apibūdinti mokinio
pažangą, pranešti apie mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, pamokų praleidimus
ir neatliktas pamokas.
4. Šeima, sumokėjusi visą pilną mokestį už vaiko(ų) mokslą, pareiškusi norą
anksčiau nutraukti mokslą, t.y. prieš antrą pusmetį, atgaus mokslapinigius tik už
pusę metų. Šeimai užsimokėjusiai už pusę metų pasitraukus anksčiau iš
mokyklos, mokslapinigiai negrąžinami.
5. Tėveliai/globėjai privalo budėti mokykloje vieną penktadienį arba šeštadienį per
mokslo metus (išimtys- aktyvūs Tėvų komiteto ir Tarybos nariai). Neturint
galimybės atlikti budėjimą mokykloje galima sumokėti nustatytą auką mokyklos
vardu. Neatlikus budėjimo, nebus galima registruotis sekantiems mokslo metams,
o abiturientams nebus įteikiamas atestatas. Jei yra klausimų, skambinti tel:
(630)-257-0888 (palikite žinutę).

APRANGA
1. Mokinių apranga turi būti tvarkinga ir kukli.
2. Pageidaujama, kad mokiniai įsigytų mokyklos marškinėlius ir dėvėtų kiekvieno

mėnesio pirmąjį penktadienį ar šeštadienį.
3. Mokslo metų bėgyje, kai kurių švenčių metu, bus prašoma pasipuošti tautiniais
rūbais. Neturint tautinių rūbų: mergaitės dėvi baltas bliuskutes ir languotus arba
tamsius sijonus, o berniukai baltus marškinius, tautines juosteles ir
šviesias kelnes.

NAMŲ DARBAI
1. Norint lankyti Maironio mokyklą, mokiniai privalo ruošti namų darbus. Namų

darbus galima rasti www.maironis.org. Esant neaiškumams prašoma susisiekti
su mokytoju.
2. Praleidęs pamokas mokinys paruošia praleistus namų darbus kitam

šeštadieniui. Praleidęs daugiau kaip pusę pusmečio šeštadienių (7-8
šeštadienius vieno pusmečio bėgyje), mokinys turi ne tik atlikti to laikotarpio
namų ir klasės darbus, bet ir išlaikyti egzaminus iš visų to pusmečio dėstomų
dalykų. Neatlikęs klasės ir namų darbų, bei neišlaikęs egzaminų, mokinys
nekeliamas į aukštesnę klasę.

PAŽYMIŲ KNYGUTĖS
1. Pažymių knygutės yra išduodamos du kartus per metus - po Kalėdų ir mokslo

metų pabaigoje. Vertinimui naudojama balų sistemą - pradinėje mokykloje nuo
vieno iki penkių (aukščiausias - 5), o aukštesniojoje nuo 1-10 (aukščiausias 10). Po pirmojo pusmečio, tėvai/globėjai pasirašo knygutes ir grąžina
mokytojams.
2. Pusmečio antroje pusėje, mokytojas praneša tėveliams: ar mokinys atlieka
namų darbus, kiek trūksta, ir ko trūksta. Mokinys turi galimybę pasitaisyti iki
pažymių knygelės teikimo.
3. Mokslo metų pabaigoje, jeigu didelė dalis namų darbų liko nepadaryta, arba
baigiamasis egzaminas nepatenkinamai išlaikytas, mokinys privalo atsiskaityti
vasaros darbais iki nustatytos datos. Susitarti su buvusiuoju mokytoju dėl
neatliktų darbų ar egzaminų.Už vasaros darbus šeima moka mokyklai
papildoma mokestį. Neatlikus vasaros darbų ar egzaminų, mokinys
nekeliamas į sekančią klasę.

PRIEŠPIEČIAI
1. Kiekvieną penktadienį ir šeštadienį mokiniams ruošiami “Kunigaikščių užeigos”

karšti priešpiečiai, arba mokiniai atsineša savo priešpiečius.
2. Valgiaraštis skelbiamas www.maironis.org.

NELAIMĖS ATVEJU
Tėveliai privalo užpildyti “Nelaimės atveju” anketą, kiekvienam vaikui atskirai.
Paduoti savo klasės mokytojui. Šią informaciją mokytojas laiko klasėje, pasidalina
informacija tiktai su administracija.
Nelaimės atveju, jeigu mokinys susižeidžia:
1. sužinoma ar mokinys nėra alergiškas;
2. mokiniui yra suteikiama pirmoji pagalba;
3. pranešama direktorei ar administracijai;
4. pranešama tėvams;
5. užpildoma "Injury Report" forma anglų kalba;
6. esant reikalui iškviečiama greitoji pagalba;
PASTABA: Mokykloje neduodame jokių vaistų.

GAISRAS – VIESULAS (TORNADO) -- GRESIANTIS PAVOJUS
Mokykla turi paruoštą apsaugos sistemą ypatingų stichinių nelaimių (pvz. viesulo,
gaisro) atveju:
a) klasėse prie durų ant sienos yra pakabinti išėjimo nurodymai
(EMERGENCY EXIT)
b) kiekvienais mokslo metais mokiniai yra supažindinami su šia sistema.
MOKYKLOS UŽDARYMAS
Pūgos atveju tik direktorės ar administracijos sprendimu mokykla yra uždaroma.
Sekite informaciją www.maironis.org.
Apie mokyklos uždarymą MLM administracija praneša "Emergency Closing
Center.” Tėveliai apie tai gali sužinoti internete
www.emergencyclosingcenter.com arba skambindami 1-900-407-SNOW.
Skambinant reikalinga ši informacija: Maironis Lithuanian Community School.

PAMESTŲ DAIKTŲ DĖŽĖ
1. Mokyklos raštinėje yra laikoma pamestų daiktų dėžė. Pamokų metu pamestų

daiktų dėžė yra pastatoma PLC koridoriuje prie budinčiųjų stalelio. Dėl pamestų
daiktų prašome kreiptis pas budinčiųjų koordinatorę arba į mokyklos raštinę.
2. Metų pabaigoje neatsiimti daiktai bus atiduodami labdaringoms organizacijoms.
———————————————
(Žemiau yra prisegtas 2020-21 m. COVID-19 sveikatos drausmės priedas)

(English below)

Atnaujinta 9/22/20

2020-21 MLM Drausmės gairių priedas:
sveikatos apsaugos taisyklės
COVID-19 SIMPTOMAI (cdc.gov):
● 100.4F/ 38C karštis (ar drebulys, ar prakaitas, ar paraudę skruostai)
● kosulys
● greitas ar sunkus alsavimas
● skauda gerklę
● skauda raumenis ar kūną
● pykina ar vemia
● viduriuoja
● neseniai prarastos juslės (skonio ar kvapo)
● ypatingas nuovargis
● neįprasti galvos skausmai
● nepaaiškinama sloga (runny nose or congested nose)
PRIEŠ ATVYKSTANT Į MOKYKLĄ, tėvai turi atsakyti į klausimus apie mokinio sveikatą ir
pasirašyti dokumentą “Sveikatos lapelį (Covid-19)”, kurį mokinys paduos prieš įeidamas į
pastatą. Sveikatos lapelio klausimai bus tokie:
1. Ar yra akivaizdžių simptomų (žiūrėti aukščiau)?
2. Ar turėjo simptomų per pastarąsias 24 val.?
3. Ar per paskutines 2 savaites buvo kontakte (6 pėdų atstumu, daugiau nei 15 minučių) su
Covid-19 užkrėstu žmogumi?
4. Ar per paskutines 2 savaites buvote išvykę atostogų į valstijas/ šalis esančias rizikos
sąraše? https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/
emergency-travel-order.html
Jeigu atsakymas į bet kurį klausimą yra “TAIP,” tėvai mokinio neleidžia į mokyklą. Tėvai atveža į
patalpas tiktai sveikus mokinius. PASTABA: Karštį numalšinus vaistais, mokinys dar vis
serga ir apkrės kitus. Nevežkite sergančių!
Jeigu dėl bet kokios priežasties mokinys neatvyks į patalpas, praneškite
lankomumas@maironis.org

ATVYKUS Į MOKYKLĄ, kiekvienas mokinys priduoda “Sveikatos lapelį (Covid-19)” su tėvų
parašu prie klasėms paskirtų įėjimo durų (jie išeis iš pastato per tas pačias duris). Bus
tikrinama mokinių ir MLM darbuotojų temperatūra. Laukiantys įeiti į pastatą laikosi 6 pėdų/ 2
metrų atstumo. Tėvai lieka mašinose.
1. Mokinys priduos tėvų pasirašytą sveikatos lapelį.

2. Bus tikrinama temperatūra nekontaktiniu termometru. MLM kolektyvo narys-- apsidengęs
kauke ir pirštinėmis--tikrins temperatūrą.
3. Mokinys priimamas į patalpas jeigu:
a. Padavė tėvų pasirašytą sveikatos lapelį.
IR
b. Mokinio temperatūra yra žemesnė 100.4F/ 38C.
IR
c. Mokinys dėvi kaukę.
Jei mokinys neturi sveikatos lapelio, jei temperatūra siekia ar viršija 100.4F/ 38C, arba jei nedėvi
kaukės, mokinys bus siunčiamas namo.

MOKYKLOJE
1. Visi mokiniai ir personalas atsineša po DVI kaukes iš namų ir jas dėvi visą dieną.
(Mokytojams, kurie dėvi “face shield” su kauke, leidžiama trumpam nusiimti kaukę,
aiškinant pamokos temą. Po to kaukė vėl užsimaunama.)
2. Tėvai į mokyklą gali užeiti tik susitarus su MLM administracija ir nustatytu laiku. Su MLM
administracija galima susisiekti skambinant (630) 257-0888, arba el. paštu
gmisiuniene@maironis.org arba avysniauskas@maironis.org. Visi, atvykę į MLM raštinę,
privalo dėvėti kaukes.
3. Privaloma laikytis 6 pėdų/ 2 metrų atstumo klasėse, koridoriuose, ir prausyklose.
4. PLC vandens fontanai nebus naudojami. Mokiniai atneša pripildytas vandens gertuves
iš namų.
5. Mokiniai atsiveža pietus iš namų. Draudžiama į mokyklą neštis riešutų produktus.
Mokiniai maistu nesidalina. Mokinio suolas bus dezinfekuojamas prieš ir po valgio.
6. Mokiniai atsiveža visas priemones iš namų, nes priemonėmis nebus dalinamasi. (Kokios
priemonės bus reikalingos klasėje, jums praneš kiekvienos klasės mokytojas atskirai)
7. Mokiniai laiko paltus ir kuprines prie savo suolo.
8. Kiekviena klasė į prausyklas eina tik nustatytu metu. Rankos gerai plaunamos su muilu.
9. Klasėse dezinfekuojantis skystis naudojamas po prisilietimo prie kitų mokinių ar
priemonių. Klasės dezinfekuojamos po penktadienio pamainos. Kur reikalinga, tai
daroma ir dienos bėgyje, ypatingai durų rankenos, šviesų mygtukai, stalai.

10. Jeigu dienos bėgyje mokinys pajus nors vieną Covid-19 simptomą, jis bus išvedamas iš
klasės ir skubiai bus pranešama tėvams, kad pasiimtų mokinį. El- paštu bus įspėjami kiti
klasės tėvai, kad buvo siunčiamas namo klasiokas su simptomais.

PRANEŠTI apie testo rezultatus (teigiamus ar neigiamus)
Jeigu mokinys ar MLM darbuotojas klasėje rodo Covid-19 simptomus ir yra siunčiamas namo, ir
būna testuojamas; arba jeigu asmuo savaitės bėgyje rodo simptomus ir būna testuojamas--ir
gauna teigiamą testo rezultatą, tuoj pat apie tai pranešama MLM Administracijai
(covid-19@maironis.org).
Mums reikia šios informacijos:
1. Koks sergančiojo vardas, pavardė, pamaina ir klasė?
2. Kada pirma pastebėjote simptomus (jei buvo simptomų)?
3. Kokia data buvo testuojamas?
4. Ar sergantis mokinys turi brolį/ sesę, kurie lanko MLM (kurią klasę?)
Sekantys žingsniai:
● Administracija praneš klasės tėvams per email, kad asmuo jų klasėje gavo teigiamą
testavimo rezultatą.
● Sergančiojo klasiokams ir mokytojams bus skelbiamas 10-ties dienų karantinas nuo
simptomų pradžios, ar nuo testavimo datos (jei simptomų nebuvo).
● Pamokos tęsis nuotoliniu būdu su klasės mokytoja.
Jeigu asmuo siunčiamas namo, testuojamas, ir gauna neigiamą testo rezultatą, irgi
praneškite Administracijai (covid-19@maironis.org). Tačiau, mokinys vis tiek karantinuosis 10
dienų po simptomų pasirodymo (t.y. kai buvo siunčiamas namo iš MLM), nes neigiamųjų testų
rezultatai gali turėti iki 40% paklaidos ribą.
JEIGU YRA COVID-19 SIMPTOMŲ, bet mokinys netestuojamas
Mokinys (cdc.gov):
1. Lieka namie 10 dienų po simptomų pasirodymo,
2. IR kol 24 valandas bus be karščio,
3. IR kol simptomai bus žymiai pagerėję.

Last updated 9/22/20

2020-21 MLM Handbook Addendum:
Health and Safety Rules
COVID-19 SYMPTOMS (cdc.gov):
● 100.4F/ 38C fever (or chills, or
sweating,or flushed cheeks)
● cough
● rapid or difficult breathing
● sore throat
● muscle or body aches

●
●
●
●
●
●

nausea or vomiting
diarrhea
new loss of taste or smell
extreme fatigue
unusual headaches
unexplained runny nose or
congested nose

BEFORE ARRIVING AT SCHOOL, parents must screen each child for symptoms and sign the
document “MLM Health Screening Certification Form (Covid-19),” which each child must present
before entering the building. Health screening questions are as follows:
1. Are Covid-19 symptoms present? (see above)
2. Has the student displayed symptoms in the last 24 hours?
3. In the past 2 weeks, has the student been in contact with a Covid-19-infected person
(within 6 ft/ 2m for more than 15 min)?
4. In the past 2 weeks, has the student traveled to states/ countries on the list of current
high-risk destinations? https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/
emergency-travel-order.html
If any of the above questions can be answered with YES, the child must remain at home. Only
children believed to be Covid-19-free may attend in-person classes. NOTE: Child must be
fever-free for 24 hours WITHOUT fever-reducing medication. Do not bring sick children to
school!

UPON ARRIVAL, each student must present an “MLM Health Screening Certification Form,”
signed by a parent, at their classroom’s assigned building entrance (these will also be their
assigned exit doors). Temperature of students and staff will be checked. Those awaiting entry
to the building must maintain 6ft/ 2m distance. Parents must remain in their cars.
1. Student will present a signed “MLM Health Screening Certification” form.
2. Student’s temperature will be checked using a non-contact thermometer. An MLM staff
member--dressed in face mask and gloves--will check temperature.

3. Student may enter the building if:
a. Signed “MLM Health Screening Certification Form” was submitted.
AND
d. Student temperature is below 100.4F/ 38C.
AND
e. Student is wearing a mask.
If the student does not have the signed form, or if temperature is 100.4F/ 38C or above, or if the
student is not wearing a mask, the student will not be allowed to enter the building. Parents will
be notified to pick up their child immediately.

IN SCHOOL
1. All students and staff bring TWO face masks from home and must wear them all day.
(Teachers, who are additionally wearing face shields, may briefly remove face masks in
order to give direction and explain concepts. Once direction is given, the face mask is
replaced.)
2. Parents may visit the MLM Office by appointment only. Contact the office by calling (630)
257-0888, or via email gmisiuniene@maironis.org or avysniauskas@maironis.org. All who
enter the building and the office are required to wear face masks.
3. A safe distance of 6ft/ 2m must be maintained at all times in classrooms, corridors, and
bathrooms.
4. The building’s water fountains will not be used. Students bring filled water bottles from
home.
5. Students must bring their lunches from home. Products made with nuts are strictly
forbidden. Food will not be shared. Student desks will be disinfected before and after
eating.
6. All school supplies must be provided by the home, as no supplies will be shared. (School
supply lists will be provided by individual classroom teachers.)
7. Students will keep coats, backpacks, and personal belongings at their desks.
8. Each class will visit the bathrooms at set times. Handwashing with soap is required.
9. Disinfectant gel will be available for use in each classroom, following accidental contact
with other students or supplies. Classes will be disinfected after the Friday session.
Where needed, disinfection will be more frequent, especially of door knobs, light switches,
and tables.

10. If during the day a child demonstrates Covid-19 symptoms, he/ she will be removed from
the classroom, and parents will be contacted to pick up the child immediately. The rest of
the class’s parents will be contacted via email.

INFORM THE OFFICE about your test results (positive or negative)
If a student or MLM staff member exhibits Covid-19 symptoms in class and they are sent home,
then are tested positive; OR if an individual exhibits symptoms during the week, and tests
positive, parents will inform the MLM Administration immediately (covid-19@maironis.org).
We need this information:
1. Sick person’s name, attending Fri. or Sat. session, and which grade?
2. Date of onset of symptoms (if there were symptoms)?
3. Date of test?
4. Does the student have brothers or sisters attending in-person (which grades?)
Further steps:
● The Administration will inform classroom parents via email that a classmate received a
positive test result.
● The sick individual’s classmates and teachers will be quarantined for 10 days, from onset
of symptoms or testing date (if there were no symptoms).
● During quarantine, remote learning will continue with the classroom teacher.
If an individual is sent home, tested, and receives a negative test result, parents will inform
the MLM Administration (covid-19@maironis.org). However, the student must still quarantine
for 10 days following the onset of symptoms (i.e. being sent home from school), since negative
tests have up to 40% margin of error.
IF SYMPTOMS OF COVID-19 ARE PRESENT, but the student is not tested
Student will (cdc.gov):
1. Stay home for 10 days after the onset of symptoms,
2. AND until 24 hours have passed with no fever,
3. AND until symptoms have improved significantly.

