
Ugdymo proceso organizavimas  

2020 m. lapkričio 9–27 dienomis 

 
1. Pradinių klasių mokiniai 2020 m. lapkričio 9–27 d. mokosi įprastu būdu mokykloje. 

Visos dienos mokyklos grupės veikia. Mokyklos organizuojami neformaliojo švietimo užsiėmimai 

nevyksta, išskyrus tuos, kuriuose dalyvauja tos pačios klasės mokiniai ar yra organizuojami lauke. 

2. Pradinių klasių mokiniai pamokų ir pertraukų metu turi dėvėti kaukes. Tėvai pasirūpina, 

kad mokiniai kiekvieną dieną turėtų 2–3 kaukes.  

3. 5–8 klasių mokiniai 2020 m. lapkričio 9–27 dienomis Vilniaus miesto savivaldybės 

sprendimu mokosi nuotoliniu būdu. 

4. Nuotolinio mokymo 5–8 klasių mokiniams organizavimas: 

3.1. pamokos vyksta pagal įprastą tvarkaraštį; 

3.2. informacija mokiniams pateikiama el. dienyne prie klasės darbo. Ten pateikiamos zoom 

prisijungimų nuorodos, zoom laikas ir kita pamokoms reikalinga informacija.   

3.3. zoom konferencijoms skiriama ne mažiau kaip 50 proc. dalykui mokytis skirto laiko. 

Kiekvienoje 45 min. pamokoje ar dviejų dalyko pamokų bloke turi būti numatytas laikas zoom 

konferencijai; 

3.4. mokiniai privalo jungtis į zoom  konferencijas savo vardu, pavarde ir su vaizdu. Jei 

mokinys neturi galimybės prisijungti su vaizdu, tėvai nedelsdami turi informuoti klasės vadovą, o 

klasės vadovas – klasės mokytojus;  

3.5. mokinys, neprisijungęs ar prisijungęs ne savo vardu, neįsijungęs vaizdo kameros, 

laikomas nedalyvavusiu pamokoje. Jam žymima „n“; 

3.6. vaizdo konferencijų metu mokiniai turi laikytis mokinio elgesio taisyklių vaizdo 

konferencijų metu. Dėl netinkamo elgesio taikomos taisyklėse numatytos pasekmės. Taisyklės 

skelbiamos progimnazijos svetainėje Nuotolinis → Mokinio elgesio taisyklės tiesioginio vaizdo 

pamokų metu.  

3.7. nuotoliniam mokymui įgyvendinti progimnazijoje naudojama Moodle virtuali 

mokymosi aplinka. Kokia apimtimi ir kokiems tikslams ji bus naudojama nuotoliniam mokymui, 

sprendžia dalyko mokytojas ir apie tai informuoja mokomos klasės mokinius. Mokinių darbai 

mokytojui pateikiami Moodle sistemoje;   

3.8. dalykų konsultacijos vyksta pagal patvirtintą tvarkaraštį, skelbiamą Mokyklos failuose;  

3.9. mokyklos organizuojami neformaliojo švietimo užsiėmimai nevyksta arba vyksta 

nuotoliniu būdu. Apie tai užsiėmimų dalyvius informuoja neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai; 

3.10. švietimo pagalbos specialistai konsultacijas 5–8 klasių mokiniams teikia nuotoliniu 

būdu arba mokykloje susitarus su tėvais. Konsultacijų poreikis aptariamas su tėvais telefonu, 

prisijungimo nuorodos siunčiamos su tėvais sutartu būdu. 

4. Jei mokiniui reikalinga pagalba prisijungiant Moodle, prašome kreiptis į IT specialistą 

Andžej Tomaševskij andzej.tomasevskij@gmail.com 

5. Socialiai pažeidžiamų šeimų tėvų ir šeimų, kurių du vaikai mokosi mūsų progimnazijoje 

5–8 klasėse, dėl reikalingų nuotoliniam mokymuisi priemonių prašome kuo skubiau kreiptis į 

pavaduotoją ugdymui Joliantą Ustinovič el. dienynu. Laiške prašome nurodyti savo kontaktinį 

telefoną. 

 
 


