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MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Kas atsakingas Pastabos 

1.  Parengti nuotolinio mokymo 

taisykles mokyklos mokytojams, 

klasių vadovams dėl nuotolinio 

mokymo. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė 

Iki 2020 m. kovo 23 d. 

2.  Parengti mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

atmintinę apie nuotolinio 

mokymo organizavimą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

A.Vaitauskaitė 

Iki 2020 m. kovo 25 d. 

3.  Parengti rekomendacijas 

mokiniams, mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) dėl 

nuotolinio mokymo. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

A.Vaitauskaitė, 

psichologė 

G.Asiulevičienė 

Iki 2020 m. kovo 25 d. 

Išsiųsti 2020 m. balandžio 1 d. 

4.  Įvertinti ar visi mokiniai turės 

prieigą prie skaitmeninių 

mokymosi aplinkų. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

V.Chockevičienė, 

A.Vaitauskaitė 

Iki 2020 m. kovo 20 d. el. 

paštu. 

 

 

5.  Įvertinti ar visi mokytojai turės 

prieigą prie skaitmeninių 

mokymosi aplinkų. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė 

Iki 2020 m. kovo 20 d. 

6.  Išsiaiškinti, kokius IT įrankius 

naudos mokytojai nuotoliniam 

mokymui. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė 

Iki 2020 m. kovo 23 d. 

7.  Kartą per mėnesį organizuoti 

metodinių grupių susirinkimus. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė 

Zoom programa 

8.  Organizuoti administracijos 

pasitarimus kartą per savaitę;  

Koordinuoti direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui, socialinių 

pedagogų veiklą.  

Direktorius  

J. Bendžius 

Pirmadieniais, mokykloje. 

 

Kas savaitę. 

9.  Paskirta IKT koordinatorius, IKT koordinatorius –  



 2   

Eil. 

Nr. 
Priemonė Kas atsakingas Pastabos 

administratorius, kompiuterijos 

inžinierius  

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

kompiuterijos 

administratorius – IT 

inžinierius 

L.Gužauskas 

10.  Naudoti EMA elektroninę 

mokymosi aplinką.  

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai,  

1-8 kl. – lietuvių kalba, 

matematika, gamta ir žmogus/ 

biologija;  

5, 6 kl. – istorija. 

11.  Pagal mokytojų pasirinkimą 

naudoti Eduka elektroninę 

mokymosi aplinką. 

Mokytojai  

12.  Naudoti Zoom programą vaizdo 

pamokoms. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V.Kurpeikienė, 

klasių vadovai, dalykų 

mokytojai. 

V.Kurpeikienė parengia 

instrukciją, kaip naudoti 

ZOOM programą vaizdo 

pamokoms, teikia pagalbą 

mokytojams. 

Mokytojai naudos Zoom  

programą  

13.  Elektroninis Tamo dienynas Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

A.Vaitauskaitė 

Priregistruoja mokyklos 

specialistus. Su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) 

bendrauja vidaus žinutėmis. 

Tėvams pateikia išsamią 

informaciją. 

14.  Pagal tvarkaraštį organizuojamos 

Zoom vaizdo pamokos.   

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V.Kurpeikienė, 

klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, pradinių 

klasių mokytojai. 

Tvarkaraštis sudaromas 

savaitei ir skelbiamas per 

Tamo dienyną. 

 

Pradinių klasių mokytojos 

vaizdo pamokas įtraukia į 

savaitės mokymosi 

dienotvarkę. 

15.  Sudaryti pradinių klasių mokinių 

savaitės mokymosi dienotvarkę. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Pateikti tėvams (globėjams, 

rūpintojams) per Tamo 

dienyną, išsiųsti į elektroninius 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

paštus. 

16.  Klasių, dalyko mokytojai su 

mokiniais, mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) bendrauja 

panaudojant Tamo dienyną, 

elektroninį paštą,  Skype, 

Whatsapp, Viber, Messenger, 

Zoom   programas. 

Klasės vadovai, 

dalykų mokytojai. 

Kokią bendravimo programėlę 

naudoti sprendžia dalyko 

mokytojas,  klasės vadovas 

mokytojas atsižvelgdamas į 

daugumos mokinių tėvų 

galimybes. 

17.  Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

aiškiai pateikia informaciją 

mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) apie tai,  kokiomis 

formomis, programomis bendraus 

su mokiniais, jų tėvais (globėjais, 

Klasės vadovai, 

dalykų mokytojai. 

Informacija pateikiama per 

pirmąją pamoką iki 2020 m. 

balandžio 3 d. 



 3   

Eil. 

Nr. 
Priemonė Kas atsakingas Pastabos 

rūpintojais). Kokios mokymosi 

aplinkos bus naudojamos.  

18.  Švietimo pagalbos specialistai 

(specialusis pedagogas, 

logopedas, psichologas, mokytojo 

padėjėjas) mokiniams, mokinių 

tėvams teikia individualias 

konsultacijas pagal tvarkaraštį 

Tamo, „Viber“, „Messenger“, 

„Skype“ programose. 

Specialusis 

pedagogas, logopedas. 

Kokią bendravimo programėlę 

naudoti sprendžia švietimo 

pagalbos specialistai 

atsižvelgdami į mokinių tėvų 

galimybes. Apie pasirinktą 

bendravimo formą informuoja 

mokinių tėvus.  

 
  


