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Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos pradinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas   

 

Nr. Priemonė Terminas  Asakingas  Pastabos  

1. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų supažindinimas su 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-16 įsakymu Nr.V-

372 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ ir 

Vilniaus miesto Savivaldybės rekomendacijomis dėl nuotolinio 

mokymo Vilniuje 

Iki kovo 20 

dienos 

Direktorė Tatjana 

Urbonienė 

Informacja 

pateikiama 

el.dienyne. 

2. Išsiaiškinti, ar visi mokiniai turi reikalingą skaitmeninę įrangą ir 

prieigą prie interneto 

Iki kovo 25 

dienos 

Klasių vadovai 

  

Informacija 

pateikiama 

direktoriaus 

pavaduotojai  

ugdymui 

3. Pasirinkti nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrintų  

skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bendravimą bei 

bendradarbiavimą ugdymo proceso metu 

Iki kovo 20 

dienos 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

dalykininkai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Informacija 

pateikiama  

direktoriaus 

pavaduotojai  

ugdymui 

4. Nuspręsti, kaip bus rengiami pasitarimai tarp mokytojų Iki kovo 20 

dienos 

 Metodinės grupės 

pirmininkė 

Informacja 

pateikiama 

mokytojams 

5. Mokytojai privalo pasiruošti mokyti nuotoliniu būdu: parengti ir 

sukaupti skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas 

mokiniams mokytis nuotoliniu būdu  

Iki kovo 27 

dienos 

 Klasių vadovai 

Mokytojai 

dalykininkai 

 

6. Sudaryti mokymo nuotoliniu būdu instrukcijas mokiniams ir jų 

tėvams: 
-dėl dalyko priemonių (vadovėlių, pratybų sąsiuvinių, užduočių knygų, 

testų ir t.t.); 
-dėl teorinės veiklos specifikos (kaip bus pateikiama teorinė pamokos 

Iki kovo 20 

dienos 

Darbo grupė Informacja 

pateikiama 

mokytojams. 

  

 



dalis, naujos medžiagos  pateikimas/aiškinimas); 

-dėl dalyko medžiagos siuntimo/skyrimo (siuntimo būdai - el.paštas, el 
dienynas); 

-dėl užduočių siuntimo dažnumo (savaitės diena/ laikas); 

-dėl atsiskaitymo termino nustatymo (atsiskaitymo terminas turi būti  

ilgesnis); 
-dėl atliktų užduočių vertinimo (prie užduočių skirti taškus už teisingus 

atsakymus ); 

-dėl medžiagos įsivertinimo būdų/metodų/ įsivertinimo lapų pateikimo 
po pamokos skyriaus/ciklo; 

-kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir 

paaiškinimų;  
-kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams (kaip bus patikrinti 

mokinių darbai, kokiu būdu mokiniai turi pateikti padarytas 

užduotis(skenuotas, nufotografuotas, atsisiųsti į el. dienyną word 

dokumentu). 

7. Mokytojai privalo užpildyti nuotolinio darbo instrukciją ir išsiųsti 

tėvams 

Iki kovo 25 

dienos 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

dalykininkai 

Informacja 

pateikiama 

tėvams 

8. Pagalbos mokiniui specialistai privalo parengti specialiųjų 

poreikių mokiniams reikalingą papildomą medžiagą ir numatyti 

virtualaus konsultavimo būdus ir priemones 

Iki kovo 31 

dienos 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

9. Pakoreguoti ilgalaikius ugdymo planus nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 

karantino pabaigos 

Iki kovo 27 

dienos 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

dalykininkai 

 

10. Paskelbti darželio-mokyklos internetinėje svetainėje ,,Vilniaus 

Žaliakalnio darželio-mokyklos saugaus elgesio internete taisykles“ 

Iki kovo 31 

dienos 

Socialinis 

pedagogas 

 

11. Paskiriamas skaitmeninių technologijų administratorius (IKT 

koordinatorius), kuris konsultuos mokytojus, pagalbos mokiniui 

specialistus, mokinius ir jų tėvus (globėjus / rūpintojus) 

technologijų naudojimo klausimais   

 Iki kovo 20 

dienos 

Direktorė Tatjana 

Urbonienė  

  Konsultuoja IT 

specialistas  

E.Misevičius 

 

12. Mokiniai, dėl socialinės-ekonominės šeimos padėties, neturintys 

galimybių įsigyti nuotoliniam ugdymuisi reikalingų priemonių, 

pagal galimybes aprūpinami nešiojamaisiais kompiuteriais 

Iki kovo 31 

dienos 

Direktoriaus 

pavaduotoja  ūkio 

reikalams 

Nešiojamaisiais 

kompiuteriais 

aprūpinama 

pagal priėmimo-

perdavimo aktą 

 



13.  Numatyti ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarką:  

- Nuotolinis mokymas vyksta pagal mokymo nuotoliniu būdu  

instrukciją; 

- Nuotolinio mokymo(si) būdu besimokantys mokiniai užduotis 

atlieka savarankiškai; 

- Mokytojas pats renkasi kaip sąveikaus su mokiniais (vienpusis, 

sinchroninis, asinchroninis sąveikos būdai) bei kiek laiko 

mokymas vyks video konferencijų būdu (maksimaliai – 1 val), 

kiek savarankiškai ir kt.; 

- Mokytojai pildo el.dienyną: įrašo pamokos temą, nurodo/siunčia 

informaciją apie reikalingas atlikti užduotis, kokiomis 

priemonėmis naudotis (vadovėliais, pratybų sąsiuviniais, atsiųstos 

ar skaitmeninėje terpėje pateikiamos užduotys, literatūra ir kt.), 

nurodo konkretų užduočių atlikimo ir atsiskaitymo terminą, būdus, 

vertinimo kriterijus; 

- Mokytojai konsultuoja mokinius dėl užduočių atlikimo susitartu 

būdu; 

- Mokinių pasiekimų vertinimas vykdomas pagal darželio-

mokyklos direktoriaus patvirtintą „Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarką“; 

- Mokinių krūvio reguliavimas vykdomas pagal darželio-mokyklos 

direktoriaus patvirtintą  ,,Krūvio reguliavimo tvarką"; 

- Lankomumas el.dienyne nežymimas, bet mokytojai stebi ir 

registruoja, kiek mokinių jungiasi ir dalyvauja virtualiai; 

- Susirgus mokytojui, nuotolinius užsiėmimus vaduoja tame 

pačiame koncentre dirbantis mokytojas. 

Nuo kovo 30 d. 

iki karantino 

pabaigos 

Darželio-mokyklos 

vadovai 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

dalykininkai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

14. Komunikavimas su tėvais (globėjais / rūpintojais) vykdomas 

virtualiai (el.dienynas, Viber, Messeger el.paštas) 

Nuo kovo 16 d. 

iki karantino 

pabaigos 

Darželio-mokyklos 

vadovai 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

dalykininkai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

 


