
 

Ugdymo proceso įgyvendinimo tvarkaraštis derinant nuotolinį ugdymą su kasdieniu 

(kontaktiniu) būdu 

Plungės r. Šateikių pagrindinėje mokykloje 

Nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki gruodžio 22 d. 

 

 

 

KLASĖS UGDYMAS MOKYKLOJE UGDYMAS NUOTOLINIU BŪDU 

(naudojantis Tamo dienyno informacija, Microsoft 

Teams, EMA,EDUKA) 

 

5,6,7 klasių mokiniai  lapkričio 23 d. – lapkričio 27 d. 

 gruodžio 7 d. – gruodžio 11 d. 

 gruodžio 21,22 d. 

 

 lapkričio 30 d. - gruodžio 4 d., 

 gruodžio 14 d. - gruodžio 18 d. 

 

8,9,10 klasių 

mokiniai 
 lapkričio 30 d. - gruodžio 4 d. 

 gruodžio 14 d. -  gruodžio 18 d. 

 

 lapkričio 23 d. – lapkričio 27 d. 

 gruodžio 7 d. – gruodžio 11 d. 

 gruodžio 21,22 d. 

 

 

 

Mokytojai dirba mokykloje , nuotolines pamokas veda iš tos klasės, kurioje dirbtų kontaktiniu būdu pagal tvarkaraštį. 

Pamokų laikas nesikeičia. Mokytojui, vedant vaizdo pamoką nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams, visi mokiniai privalo  

dalyvauti pamokoje, būti girdimi ir matomi. 



Tikybos ir muzikos pamokos 5-10 klasėse nuo lapkričio mėn. 23 d. iki gruodžio mėn. 22 d. vyks nuotoliniu būdu (mokiniams esant 

mokykloje, mokytojai ves vaizdo pamokas taip pat nuotoliniu būdu). 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo grupių vaikai ir pradinio ugdymo klasių mokiniai  dirba mokykloje. 

 

Savaitinis pamokų tvarkaraštis  

5 KLASĖ 

Pamoka Pirmadienis Antradienis  Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis  

1. Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Technologijos 

(S) 

Informacinės 

technologijos 

(S kas antrą sav.) 

Fizinis ugdymas 

(S kas antrą sav.) 

Matematika 

(S) 

2. Fizinis ugdymas Technologijos Gamta ir žmogus 

(S) 

Istorija 

(S) 

Fizinis ugdymas 

(S) 

3. Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Muzika 

 (nuotoliniu būdu) 

Gamta ir žmogus Istorija Lietuvių k. ir 

literatūra 

4. Matematika 

(S) 

Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Užsienio kalba (anglų) 

(S) 

Užsienio kalba (anglų) 

(S) 

Žmogaus sauga 

5. Matematika Dailė 

(S kas antrą sav.) 

Užsienio kalba (anglų) Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 
 

6.    Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

(nuotoliniu būdu) 

 

7.    Matematika 

(S) 

 

Pastaba: dorinio ugdymo ir muzikos pamokos vyks nuotoliniu būdu - mokiniams esant mokykloje, šių dalykų mokytojai ves vaizdo 

pamokas nekontaktiniu būdu. 

S – Sinchroninės pamokos (gyvos vaizdo pamokos). Sinchroniniu pamokų tvarkaraščiu vadovautis tą savaitę, kai klasei ugdymas vykdomas 

nuotoliniu būdu. 



 

Savaitinis pamokų tvarkaraštis  

6 KLASĖ 

Pamoka Pirmadienis Antradienis  Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis  

1. Lietuvių k. ir literatūra 

 (S) 

Technologijos Informacinės 

technologijos 

(S kas antrą sav.) 

Fizinis ugdymas 

(S) 

Matematika 

 

2. Fizinis ugdymas Technologijos 

(S) 

Gamta ir žmogus Istorija 

 

Fizinis ugdymas 

(S) 

3. Geografija 

(S) 

Muzika 

 (nuotoliniu būdu) 

Gamta ir žmogus 

(S) 

Istorija 

(S) 

Lietuvių k. ir 

literatūra 

4. Geografija  Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Užsienio kalba (anglų) 

(S) 

Lietuvių k. ir literatūra Lietuvių k. ir 

literatūra 

(S) 

5. Matematika 

(S) 

Dailė 

(S kas antrą sav.) 

Užsienio kalba (anglų) Matematika  

(S) 

Užsienio k. (rusų) 

(S) 

6.  Matematika  

(S) 

 Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

(nuotoliniu būdu) 

Užsienio k. (rusų) 

7.    Užsienio k. (anglų) 

(S) 

 

Pastaba: dorinio ugdymo ir muzikos pamokos vyks nuotoliniu būdu - mokiniams esant mokykloje, šių dalykų mokytojai ves vaizdo 

pamokas nekontaktiniu būdu. 

S – Sinchroninės pamokos (gyvos vaizdo pamokos). Sinchroniniu pamokų tvarkaraščiu vadovautis tą savaitę, kai klasei ugdymas vykdomas 

nuotoliniu būdu. 

 

 

 



 

Savaitinis pamokų tvarkaraštis  

7 KLASĖ 

Pamoka Pirmadienis Antradienis  Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis  

1. Užsienio k. (rusų) Muzika 

 (nuotoliniu būdu) 

Fizinis ugdymas 

(S) 

Užsienio kalba (anglų) 

(S) 

Biologija  

(S) 

2. Užsienio k. (rusų) 

(S) 

Lietuvių k. ir literatūra Informacinės 

technologijos 

(S kas antrą sav.) 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

(nuotoliniu būdu) 

Biologija 

3. Fizinis ugdymas 

(S) 

Užsienio kalba (anglų) 

(S) 

Dailė  

(S kas antrą sav.) 

Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Technologijos  

(S) 

4. Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Užsienio kalba (anglų) Istorija 

(S) 

Matematika Technologijos 

5. Geografija 

(S) 

Matematika 

(S) 

Istorija Fizinis ugdymas Lietuvių k. ir 

literatūra 

(S) 

6. Geografija Fizika  

(S) 

Matematika 

(S) 

Matematika 

(S) 

Lietuvių k. ir 

literatūra 

7.      

Pastaba: dorinio ugdymo ir muzikos pamokos vyks nuotoliniu būdu - mokiniams esant mokykloje, šių dalykų mokytojai ves vaizdo 

pamokas nekontaktiniu būdu. 

S – Sinchroninės pamokos (gyvos vaizdo pamokos). Sinchroniniu pamokų tvarkaraščiu vadovautis tą savaitę, kai klasei ugdymas vykdomas 

nuotoliniu būdu. 

 

 

 

 



Savaitinis pamokų tvarkaraštis  

8 KLASĖ 

Pamoka Pirmadienis Antradienis  Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis  

1. Chemija  

(S) 

Užsienio kalba (anglų) 

(S) 

Užsienio kalba (anglų) 

(S) 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

(nuotoliniu būdu) 

Lietuvių k. ir 

literatūra 

2. Chemija Technologijos  

(S kas antrą sav.) 

Dailė 

(S kas antrą sav.) 

Užsienio kalba (anglų) Istorija  

(S) 

3. Užsienio kalba (rusų) 

(S) 

Matematika 

(S) 

Matematika 

 

Matematika 

(S) 

Istorija 

4. Užsienio kalba (rusų) Fizika Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Geografija  

(S) 

Fizika  

(S) 

5. Žmogaus sauga 

(S) 

Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Lietuvių k. ir literatūra Geografija Matematika 

(S) 

6.  Lietuvių k. ir literatūra Biologija 

(S kas antrą sav.) 

Muzika  

(nuotoliniu būdu) 

Fizinis ugdymas 

(S kas antrą sav.) 

7.   Fizinis ugdymas   

Pastaba: dorinio ugdymo ir muzikos pamokos vyks nuotoliniu būdu - mokiniams esant mokykloje, šių dalykų mokytojai ves vaizdo 

pamokas nekontaktiniu būdu. 

S – Sinchroninės pamokos (gyvos vaizdo pamokos). Sinchroniniu pamokų tvarkaraščiu vadovautis tą savaitę, kai klasei ugdymas vykdomas 

nuotoliniu būdu. 

 

 

 

 

 

 



Savaitinis pamokų tvarkaraštis  

9 KLASĖ 

Pamoka Pirmadienis Antradienis  Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis  

1. Fizinis ugdymas 

(S kas antrą sav.) 

 

Lietuvių k. ir literatūra Biologija 

(S kas antrą sav.) 

Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Fizinis ugdymas 

2. Pilietiškumo pagrindai  

(S) 

Biologija 

(S) 

Žmogaus sauga Užsienio kalba (rusų) Matematika 

(S) 

3. Chemija  

(S) 

Biologija Informacinės 

technologijos 

(S kas antrą sav.) 

Užsienio kalba (rusų) 

(S) 

Ekonomika ir 

verslumas 

(S kas antrą sav.) 

4. Chemija Muzika  

(nuotoliniu būdu) 

Matematika 

 (S) 

 Dailė  

(S kas antrą sav.) 

Istorija   

(S) 

5. Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Technologijos  

(S kas antrą sav.) 

Matematika Užsienio kalba (anglų) Istorija   

6. Matematika 

(S) 

Užsienio kalba (anglų) 

(S) 

Užsienio kalba (anglų) 

(S) 

Geografija  

(S) 

Fizika 

7. Lietuvių k. ir literatūra Fizika 

(S) 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

(nuotoliniu būdu) 

Geografija   

Pastaba: dorinio ugdymo ir muzikos pamokos vyks nuotoliniu būdu - mokiniams esant mokykloje, šių dalykų mokytojai ves vaizdo 

pamokas nekontaktiniu būdu. 

S – Sinchroninės pamokos (gyvos vaizdo pamokos). Sinchroniniu pamokų tvarkaraščiu vadovautis tą savaitę, kai klasei ugdymas vykdomas 

nuotoliniu būdu. 

 

 

 

 



 

Savaitinis pamokų tvarkaraštis  

10 KLASĖ 

Pamoka Pirmadienis Antradienis  Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis  

1. Geografija 

(S kas antrą sav.) 

Biologija 

(S kas antrą sav.) 

Istorija   Istorijos modulis 

(S) 

Lietuvių k. ir 

literatūra 

2. Lietuvių k. ir literatūra Užsienio kalba (anglų) 

(S) 

Istorija   

(S) 

Technologijos 

(S kas antrą sav.) 

Lietuvių k. ir 

literatūra 

(S) 

3. Pilietiškumo pagrindai 

(S kas antrą sav.)  

Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

Užsienio kalba (anglų) Užsienio kalba (anglų) 

 (S) 

Matematikos 

modulis 

(S) 

4. Fizinis ugdymas Dailė 

(S kas antrą sav.) 

Informacinės 

technologijos 

(S kas antrą sav.) 

 Užsienio kalba (rusų) 

(S) 

Matematika   

5. Chemija  

(S) 

 Fizika Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

(nuotoliniu būdu) 

Užsienio kalba (rusų) Fizika 

(S)   

6. Chemija  Muzika  

(nuotoliniu būdu) 

Fizinis ugdymas 

(S kas antrą sav.) 

Lietuvių k. ir literatūra 

(S) 

 

7.  Matematika 

(S) 

Matematika 

(S) 

Lietuvių k. ir literatūra  

Pastaba: dorinio ugdymo ir muzikos pamokos vyks nuotoliniu būdu - mokiniams esant mokykloje, šių dalykų mokytojai ves vaizdo 

pamokas nekontaktiniu būdu. 

S – Sinchroninės pamokos (gyvos vaizdo pamokos). Sinchroniniu pamokų tvarkaraščiu vadovautis tą savaitę, kai klasei ugdymas vykdomas 

nuotoliniu būdu. 

 

 



 

 

PAMOKŲ LAIKAS 

PAMOKA 1 KL. 2 KL. 3 KL. 4 KL. 5 -10 KL. 

1. 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.15 8.30-9.10 8.30-9.15 

2. 9.05-9.35 9.05-9.50 9.25-10.10 9.15-9.55 9.25-10.10 

3. 9.40-10.20 10.00-10.40 10.15-11.00 10.10-10.40 10.20-11.05 

 PIETŲ PERTRAUKA PIETŲ 

PERTRAUKA 

PIETŲ 

PERTRAUKA 

10.45-11.25 11.15-12.00 

 10.35-11.05 11.00-11.45 11.25-12.10 PIETŲ 

PERTRAUKA 

PIETŲ 

PERTRAUKA 

5. 11.15-11.50 11.55-12.40 12.20-13.05 11.50-12.35 12.25-13.10 

6. 12.00-12.35   12.45-13.30 13.20-14.05 

7.     14.15-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLASIŲ IŠSKIRSTYMAS 

(Esant mokiniams mokykloje) 

Eil 

Nr. 

Klasė Patalpa  Įėjimas  

1. PUG Savo kabinete Pagrindinis įėjimas 

2. 1 klasė Savo kabinete Per 1-6 klasių avarinį 

įėjimą 

3. 2 klasė  Savo  kabinete Per 1-6 klasių avarinį 

įėjimą 

4. 3 klasė Anglų k. kabinete Per 1-6 klasių avarinį 

įėjimą 

5. IKG Darželio patalpos Per darželio grupės 

įėjimą 

6.  4 klasė (11.23-11.27) (12.07-

12.11) (12-21,22) 

chemijos kabinete 

(11.30-12.04) (12.14-

12.18) savo kabinete 

Per 7-10 klasių avarinį 

įėjimą 

Per 1-6 klasių avarinį 

įėjimą 

7. 5-6 klasės Matematikos ir rusų k. 

kabinetuose 

Per 1-6 klasių avarinį 

įėjimą 

8. 7 klasė Biologijos  kabinete Per 1-6 klasių avarinį 

įėjimą 

9. 8 klasė Technologijų ir dailės 

kabinete 

Per 7-10 klasių avarinį 

įėjimą 

10. 9 klasė Istorijos kabinete Per 7-10 klasių avarinį 

įėjimą 

11. 10 klasė Chemijos  kabinete Per 7-10 klasių avarinį 

įėjimą 

 



 

 

 

PAVEŽĖJIMO GRAFIKAS  

 

Į mokyklą 
Eil. 

Nr. 
Maršrutas  Klasė  Atvykimo 

laikas 

Vežėjas  

1. Šateikiai-Stirbaičiai-Vydeikiai-Mišėnai-

Šateikiai 

PUG, 1-3 

klasių 

mokiniai 

8.05 Mokyklinis autobusas 

2. Šateikiai-Rūdaičiai-Šateikiai PUG, 1-3 

klasių 

mokiniai 

8.25 Mokyklinis autobusas 

3. Plungė-Kadaičiai-Stirbaičiai-Šateikiai PUG, 1-3 

klasių 

mokiniai 

8.20 UAB „Plungės autobusų 

parkas“ 

4. Plungė-Narvaišiai-Liepgiriai-Aleksandravas-

Pakutuvėnai-Papieviai-Sėleniai-Bučniai-

Šateikiai 

PUG, 1-3 

klasių 

mokiniai 

8.20 UAB „Mivada“ 

Iš mokyklos 
Eil. 

Nr. 
Maršrutas  Klasė  Atvykimo 

laikas 

Vežėjas  

1. Šateikiai-Rūdaičiai-Šateikiai PUG, 1-4 

klasių 

mokiniai 

13.30 Mokyklinis autobusas 

2. Šateikiai-Kadaičiai-Vydeikiai PUG, 1-4 

klasių 

13.25 UAB „Keliavežys“ 



mokiniai 

3. Šateikiai-Bučniai-Sėleniai-Papieviai PUG, 1-4 

klasių 

mokiniai 

13.40 Mokyklinis autobusas 

4. Šateikiai-Liepgiriai-Narvaišiai-Aleksandravas PUG, 1-4 

klasių 

mokiniai 

14.00 Mokyklinis autobusas 

5. Šateikiai-Burbaičiai-Sėleniai-Papieviai-

Aleksandravas-Narvaišiai 

5-10 kl. 15.45 UAB „Mivada“ 

6. Šateikiai-Rūdaičiai 5-10 kl. 15.05 Mokyklinis autobusas 

7. Šateikiai-Kadaičiai-Vydeikiai-Stirbaičiai 5-10 kl. 15.20 Mokyklinis autobusas 

 
 

 

 


