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KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS UGDYMO(SI) PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA 

 

 

1. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) ugdymo(si) proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarka (toliau – Tvarka) yra skirta ugdymo(si) proceso organizavimui 

nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo(si) procesas Progimnazijoje. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 

m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu patvirtinimo“. 

3. Progimnazija naudojasi Progimnazijos nuotolinio mokymo(si) karantino laikotarpiu taisyklėmis 

(toliau – Taisyklės), patvirtintomis Progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V1-30. 

4. Mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai supažindinami su Tvarka ir Taisyklėmis 

per elektroninius Tamo ir ,,Mūsų darželis“ dienynus. 

5. Administracija: 

5.1.  įvertina galimybes ir organizuoja Progimnazijos bendruomenės darbą nuotoliniu būdu; 

5.2.  pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei 1–8 klasių auklėtojų teikiamą 

informaciją išsiaiškina bei įvertina Progimnazijos vaikų ir mokinių technologines galimybes mokytis 

nuotoliniu būdu, imasi priemonių užtikrinant socialiai pažeidžiamų vaikų ir mokinių aprūpinimą 

nuotoliniam mokymui(si) reikalingomis priemonėmis; 

5.3.  priima sprendimus dėl nuotolinių pasitarimų su Progimnazijos darbuotojais ir juos 

organizuoja; 

5.4.  iki 2020 m. kovo 26 d. informuoja vaikų ir mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

nuotolinio mokymo(si) organizavimą per elektroninius Tamo ir ,,Mūsų darželis“ dienynus bei skelbia 

informaciją Progimnazijos interneto svetainėje www.kdp.lt.  

6. Bibliotekos darbuotojai teikia informaciją apie bibliotekos paslaugas Progimnazijoje, paskelbia 

per elektroninį Tamo dienyną siunčiant pranešimą visiems 1–8 klasių mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) bei mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams. 

7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 1–8 klasių auklėtojai: 

7.1.  teikia informaciją vaikų ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie nuotolinį 

mokymą(si); 

7.2.  domisi ugdytinių poreikiais, interesais, individualių pokalbių bei klasių valandėlių metu, 

vykstančių nuotoliniu būdu, padeda išspręsti kylančias problemas; 

7.3.  teikia informaciją apie grėsmes ir saugų elgesį virtualioje aplinkoje; 

7.4.  bendrauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, padeda išspręsti iškilusias 

problemas. Jeigu reikia, kreipiasi ir į Progimnazijos vadovus joms išspręsti. 

8. Nuotolinio mokymo(si) mokytojas: 

8.1.  bendradarbiauja ir dalinasi patirtimi su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, klasių 

auklėtojais, kuruojančiais vadovais, tariasi dėl mokymo(si) krūvio reguliavimo; 

8.2. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, vertinimus už darbus surašo elektroniniame 

Tamo dienyne; 

8.3. pirmoje savo dalyko virtualioje pamokoje supažindina mokinius su dalyko nuotolinio 

mokymo(si) organizavimu ir susitaria: 

8.3.1.  kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kiek laiko joms reiks atlikti; 

http://www.kdp.lt/


8.3.2.  kaip bus teikiama teorinė ir kita mokymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija; 

8.3.3.  kada ir kokiu būdu mokiniai gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų; 

8.3.4. kaip teikiama informacija mokiniams, jų 

8.3.5.  tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai. 

8.4.  pirmos virtualios pamokos metu aptartus susitarimus pateikia elektroniniame Tamo dienyne 

mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams); 

8.5.  teikia Progimnazijos vadovams reikalingą informaciją; 

8.6.  dalyvauja virtualiuose posėdžiuose, susirinkimuose ir pan. 

9.  Pagalbos mokiniui specialistai: 

9.1.  bendradarbiaudami su mokytojais parengia užduotis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams ir suderina, kaip už jas bus atsiskaitoma; 

9.2.  teikia virtualias konsultacijas, rekomendacijas mokytojams, kitiems pagalbos mokiniui 

specialistams; 

9.3.  nustatytu laiku pagal patvirtintą tvarkaraštį nerealiu (asinchroniniu) laiku veda užsiėmimus 

mokiniams bei teikia psichologinę, socialinę, pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams); 

9.4. mokytojo padėjėjas teikia pagalbą pagal mokytojų skirtas užduotis, dėl pagalbos suteikimo 

mokiniui nerealiuoju (asinchroniniu) laiku esant reikalui kreipiasi į mokytojus, mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus). 

10.  Tėvai (globėjai, rūpintojai): 

10.1.  atsako už savo vaiko saugumą karantino laikotarpiu; 

10.2.  užtikrina privalomųjų koronaviruso prevencijos priemonių vykdymą, domisi jomis, griežtai 

laikosi rekomendacijų; 

10.3.  atsako už savo vaiko dienos režimą vadovaudamiesi higienos normomis; 

10.4.  kasdien tikrina elektroninius Tamo ir ,,Mūsų darželis“ dienynus bei nedelsdami parašo 

atsakymus į esamus paklausimus; 

10.5.  sužinoję apie elektroninių patyčių atvejus, nedelsdami informuoja savo vaikų klasių 

auklėtojus, Progimnazijos socialinį pedagogą, direktorių ir atsako už tinkamą gautos mokymo(si) 

medžiagos panaudojimą (draudžiama platinti vaizdo konferencijų įrašus, padalomąją medžiagą be 

sutikimo). 

 

 


