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KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINES MOKYKLOS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUOTOLINIU BUDU
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos (toliau - Mokyklos) ir jos skyriq ugdymo

proceso organizavimo nuotoliniu b[du planas (toliau - Planas) sudaromas vadovaujantis Kupi5kio

rajono savivaldybes mero 2020 m. kovo 17 d. Nr. MV-12 potvarkiu ,,Del ugdymo proceso

organizavimo nuotoliniu bldu" ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020

m. kovo 16 d. isakymu Nr. V-372 ,,Del rekomendacijq del ugdymo proceso organizavimo

nuotoliniu bldu patvirtinimo". Mokykloje, direktoriaus isakymu, sudary'ta komanda Siam planui

sudaryti ir koordinuoti jo iglvendinim4. Komandos nariai: G. Pa5kauskas, R. Slekiene, D.

Miciuniene, S. Bernotiend, D. Miknevidiene.

Apra5as sudaromas esant korona viruso (COVID-I9) gresmei, nuotoliniu bldu ugdyti

mokinius. Apra5as igyvendinamas karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

laikotarpiu.

Kartu su Apra5u sudaromos ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu

bldu taisykles (Priedas Nr.1).

Skaitmeniniq technologijq administratoriumi (IKT koordinatoriumi), igyvendinant

ugdymo proceso organizavimE ir vykdym4 nuotoliniu bldu, Mokykloje paskirta informaciniq

technologijq mokytoja Rasa Slekiene.

UZ informacijos talpinim4 mokyklos internetineje svetaineje atsakinga bibliotekininke

D. Miknevidiene. Informacij4 pateikia Mokyklos direktorius ar mokytojas vykdantis direktoriaus

pavaduotojo funkcijas Mokykloje ir dalykq mokytojai.

Mokytojai yra atsakingi uZ savo dalyko uZduodiq parengim4 ir perdavim4 mokiniams,

dienyno pildym4 ir griZtamojo rySio uZtikrinim4. Klasiq aukletojai kontaktuoja su aukletiniais

nuotoliniu bldu (telefonu, Zinutemis, el. paStu ir kt., sprendZia i5kilusius neaiSkumus) kasdien/bent



du kartus per savaitg. Mokyklos socialinis pedagogas atsakingas uZ mokiniq nemokamo maitinimo

organizavim4 ir vykdym4. Mokyklos VGK ir pagalbos mokiniui specialistai vykdo veikl4

nuotoliniu bldu.

Mokyklos elektroninej e svetainej e skelbiamas kontaktinio asmens telefono numeris.

II SKYRIUS

PLANO IGYVENDINTMAS

Planas Mokykloj e igyvendinamas Siais etapais:

1. Mokytojo - mokinio konsultacija (kokia forma informacijq gaus mokiniai ir tdvai;

mokyklos elektronineje svetaineje, elektroniniu paStu, elektroniniuose dienynuose ,,TAMO"

ir,,Mano dienynas" , per Messenger, internetinis pokalbis,,Skype" programa, telefonu);

2. UZduoiiq pateikimas (kur bus talpinamos uZduotys, nuorodos vaikams ir mokiniams;

uZduotys bus talpinamos mokyklos elektronineje svetaineje pagal klases, tam skirtoje

nuorodoje. Taip pat tas padias uZduotis mokytojai talpins Mokyklos elektroniniame dienyne

Tamo ir Mano dienynas (pirm4sias jau kovo 30 d.).

3. Savaranki5kas vaiko t6vo uiduoiiq atlikimas ir pateikimas mokytojui

(kontroliuoj amas mokinio tevr/gl obej q/r[pintoj q) ;

4. 'Grf.tamasis rySys (kaip atgal molrytojui sugrii pateiktos uiduotys, kaip bus vertinama,

aptariama: elektroniniu paStu, elektroniniuose dienynuose ,,TAMO" ir ,,Mano dienynas" ,

per Messenger, internetinis pokalbis,,Skype" programa, telefono ry5iu);

5. Tolimesnis uZduoiiq pateikimas (mokyklos elektronineje svetaineje, elektroniniu pa5tu,

elektroniniuose dienynuose,,TAMO", EDUKA klasej e, EMA).

6. Ne maZiau kaip 50 proc. dalyko pamokq vykdomos sinchroniniu b[du. Pamokas mokyojai

veda per Microsoft TEAMS platform4.

7. Rekomenduojama sirichronines pamokos trukme 20-25 minutes.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Su Apra5u ir taisyklemis supaZindinami visi Mokyklos ir skyriq mokytojai, mokiniai

ir jq tevai. Apra5as ir taisykles patalpinti imokyklos elektroning svetaing www.alizava.lt.
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Priedas Nr. I

KUPISKIO R. ALTZAYOS PAGRINDINES MOKYKLOS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR,VYKDYMO NUOTOLINIU BUDU
TAISYKLES

Direktorius Gintaras Pa5kauskas ir isakymu sudaryta komanda del .,Ugdymo proceso

organizavimo ir vykdymo nuotoliniu bldu" iki 2020 m. kovo 25 d. parengia ugdymo proceso

organizavimo ir vykdymo nuotoliniu bldu plan4 ir taisykles, ir ikelia informacij4 i Mokyklos

elektroninq svetaing.

Mokytojai nusimato konkredias pamokq organizavimo priemones. namLl darbq

skyrimo ir atsiskaitymo b[dus, klasiq aukletojai atlieka mokiniq galimybiq naudotis intemetine

prieiga. galimybes ir atsiundia mokyojui vykdandiam direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijas.

MOKYTOJAMS

1. KupiSkio r. Alizavos pagrindine mokykla nuotoliniam mokymuisi renkasi Tamo elektronini

dienyn4, skyriai- Mano dienynas ir elektronini pa5t4.

2. Kiti informacijos perdavimo b[dai ir formos gali blti naudojami atskiru mokytojo ir

mokiniq susitarimu (EDUKA klasg ir EMA, Messenger, internetinis pokalbis ..Skype"

programa, telefonu, kt.).

3. Mokyto.iai paruoSia uZduotis: pradiniq klasiq mokvtojos lietr"r'u'ir4 kalbos ir matematikos

uZduotis ruo5ia savaitei. Kitq daly'kq uZduotis * nrdnesiui. 5-10 kl. mokytojai: dalykai.

kuriems pagal ugd-vmo planq skirta 3 ir daugiau savaitines val. - I savaitei; 2 savaitines val.

- 2 savaitems; 1 irmaZiau - 1 menesiui.

4. Dalyko mokl,to.iai privalo parengti pirmas savo daly'ko uZduotis pirmai mokymo(si) savaitei

(kovo 30 - balandlio 3 ar mdnesiui kovo 30 - balandZio 30) Word, Power point. nuotrauka,

skenuotas dokumentas, EDUKA, EMA nuorodas ar kt. ir nusiuniia D. Miknevidienei

patalpinti i Mokyklos interneting svetaing (kurioje bus nuoroda i uZduotis mokiniams pagal

klases) iki kovo 26 d. Tas padias uZduotis visi mokvtojai (nesvarbu. kuria savaitis dienq

dirba) ikelia i Tamo. Mano dienynas 2020 m. kovo 30 d.



5. Mokyojai privalo prisijungti prie elektroninio dienyno pagal galiojanti tvarkara5ti ir

pamokq laik4. Mokl.tojai pildo Tamo dienyn4 pagal Mokyklos nustatlt4 galiojandi4 tvarkq.

Prie temos nurodoma: Molrymas vylcsta nuotoliniu bildu.

6. Nuotoliniu budu besimokandiq mokiniq lankomumo apskaita tvarkoma TAMO.

7. Jeigu mokiniai neturi galimybes prisijungti prie elektroninio dienyno, mokytojai paruoSia

popiering medLiag1 (uZduotis), kurias mokiniai atlieka jiems palankiu metu iki nurodyto

termino. UZduotis mokytojai perduoda Mokyklos socialinei pedagogei, kuri pristatys

uZduotis mokiniams.

8. Pastebejg, kad mokinys nesijunge prie TAMO, nekontaktavo su dalyko mokyoju, dalyko

mokytojas informuoja socialini pedagog4 ir klases aukletoj4. Su mokiniu, kuris neturi

galimybes bendrauti internetu, mokytojas ir klases aukletojas bent 2 kartus per savaitg

susisiekia su mokiniu telefonu.

9. Svietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, mokytojo padejejas, logopedas,

bibliotekininkas) dirba nuotoliniu bldu pagal Pareigybes instrukcij4 ir su vadovu suderint4

laik4.

10. Darbuotojai, dirbantys nuotoliniu bldu, vadovaujasi visomis galiojandiomis vidaus darbo

taisyklemis.

11.U2 duomenq apsaugos taisykliq laikymosi prieZitr4 atsako Mokyklos DAP.

12.Ui. nuotolinio mokymo(si) taisykliq laikymosi kontrolE atsakingas Mokyklos direktorius.

13. Mokyojas kiekvien4 darbo dien4 turi b[ti pasiekiami telefonu, elektroniniu paStu nuo 8.30

iki 14.00 val.

14. Kiekvien4 dienq turi sekti informacijq, kuri bus skelbiama Mokyklos tinklapyje, TAMO

dienyne, siundiama elektroniniu pa5tu.

15. Del techniniq nesklandumq kreiptis i Mokyklos IKT koordinatorg - Ras4 Slekieng.

16. Nemokamas maitinimas (maisto paketai), i5veZiojamas socialines pedagogds, mokiniams

kas l0 dienq. Pirmieji paketai pasieks mokinius 2020 m. kovo 30 d. Kartu su popieriniais

uZduodiq variantais mokiniams, kurie neturi galimybes naudotis internetiniu rySiu.

17. Ne maZiau kaip 50 proc. dalyko pamokq mokytojas veda sinchroniniu btdu.

KLASIU AUKLETOJAMS

1. Iki 17.00 val. informuoti kiekvien4 mokini ir jo tevus/globejus/rlpintojus asmeniSkai (Zinute

el. dienyne, el. paStu, telefonu, mesendZeriu ar kt.) apie tai, kad pamokos vyks nuotoliniu



bfldu pagal pamokq tvarkara5ti ir dalyko mokyojq pateiktas uZduotis, pamokq metu visi

mokytojai bus pasiekiami, mokiniai gales susisiekti/ konsultuotis.

2. Iki 17.00 val. supaZindinti kiekvien4 mokini su patvirtintomis nuotolinio mokymo(si)

karantino metu taisyklemis.

3. Informuoti mokinius ir tevus/globejus/rupintojus, kad kiekvien4 dien4 jie turi sekti

informacijq, kuri bus skelbiama (elektroniniame dienyne, Mokyklos tinklapyje ir kt.).

4. Laikytis duomenq apsaugos taisykliq.

MOKINIAMS

1. Kiekvien4 dien4 sekti informacij4, kuri bus skelbiama elektroniniame dienyne Tamo ar

Mano dienynas, Mokyklos internetineje svetaineje nuotolinio mokymo(si) karantino metu.

2. Du kartus per savaitg susisiekti su dalyko mokytoju konsultuotis Messenger, Skype pagalba

ar mobiliuoju rySiu/telefonu, elektroniniu pa5tu.

3. Atlikti mokomqjq dalykq uZduotis iki nurodyto termino.

4. SusipaZinti su Mokyklos nuotolinio ugdymo(si) Apra5u ir Taisyklemis.

5. Jungtis i sinchronines dalyko pamokas.

6. Laikyis duomenq apsaugos taisykliq.

TEVAMS

1. Kiekvien4 dien4 sekti informacij4, kuri bus skelbiama elektroniniame dienyne Tamo ar

Mano dienynas, Mokyklos internetineje svetaineje nuotolinio mokymo(si) karantino metu.

2. Du kartus per savaitg susisiekti su klases mokytoju ar aukletoju ir konsultuotis Messenger,

Skype pagalba ar mobiliuoju rySiu/telefonu, elektroniniu pa5tu.

3. UZtikrinti, kad jo sunus/dukra/globotinis/globotine atliktq dalyko mokytojq skiriamas

uZduotis pagal nurodytus terminus, i5kilus klausimams kontaktuotq su klases aukletoju ar

dalyko mokytoju anksdiau ivardintomis rySio priemonemis.

4. SusipaZinti su Mokyklos nuotolinio ugdymo(si) Apra5u ir Taisyklemis.

5. Laikytis duomenq apsaugos taisykliq.

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS

l. Rekomenduojamas laikas mokiniams pagal amZiaus grupes praleisti kasdien prie

kompiuterio: ikimokyklinukams, prieSmokyklinio amZiaus vaikams (arba tik popieriniai

uZduodiq paketai) - iki 30 min, pradinukams 1-2 val., 5-10 kl. iki 4 val. per dien4.



2. Apgalvoti uZduoiiq apimtis ir neapkrauti mokiniq per dideliu uiduoiiq kiekiu.

3. Ugdymo programoms igyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms

laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

Emokykla (.lrttp://lom.emokykla.ltlpublic/) - skaitmeniniq priemoniq paie5ka; Ugdymo

sodas (https://sodas.usdome.ltlmokymo-priemones) - mokymosi medZiagos (lietuviq kalbos

ir literatiiros, matematikos, gamtos, socialiniq ir kitq mokslq) saugykla, kurioje mokymosi

medLiaga prieinama visiems mokiniams, mokyojams ir tevams; projekto ,,Mokyklq

aprupinimas gamtos ir technologiniq mokslq priemondmis" medLiaga

(http://urvw.vedlvs.smm.ltl); pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo, nacionaliniq

mokiniq pasiekimq patikrinimq uZduotys ir atsakymai

(https llegzaminai.ltl66Sl,https:lleszaminai.ltl692l, https://egzaminai.lt/610/),

https ://www. nsa. smm. lt/nuotoliuis

Nuotolinis mokymas(is) vadovaujantis Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos ir jos skyriq

nuotolinio mokymo(si) karantino metu tai syklemis.


