PLUNGĖS RAJONO ŠATEIKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLANAS
IZOLIACIJOS METU
Mokinių mokymosi galimybių planas izoliacijos metu sudaromas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis rekomendacijomis dėl
ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir
sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymas „Dėl asmenų, sergančių covid-19 liga (korona viruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad
serga covid-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar
savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2020-08-17,
Nr. v-1846), Šateikių pagrindinės mokyklos 2020-2021 m.m. ugdymo planu ir Plungės rajono
Šateikių pagrindinės mokyklos „Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu ekstremalių
situacijų atvejais tvarkos aprašu (2020-04-19d, įsakymu Nr. V-78).
TĖVŲ PAREIGOS
1. Jeigu šeima (ar vienas iš šeimos narių) grįžo iš užsienio ir izoliuojasi namuose kartu su
ugdymo įstaigą lankančiu mokiniu, į ugdymo įstaigos patalpas eiti draudžiama.
2. Tėvai (globėjai/rūpintojai) turi informuoti klasės vadovą apie esamą situaciją telefonu ir
susitarti dėl tolimesnio ugdymo proceso nuotoliniu būdu, iki kol pasibaigs izoliacijos
laikotarpis.
3. Nuotolinio ugdymo(si) metu tėvai turi pasirūpinti, kad mokinys turėtų visas reikiamas
priemones (kompiuterį, telefoną, interneto ryšį ir kt.).
4. Užtikrinti, kad virtualioje mokymo(si) aplinkoje užduotys būtų atliekamos, už jas laiku
atsiskaitoma.
5. Elektroninio dienyno žinutėmis, telefonu ar kitomis komunikacinėmis priemonėmis suderintu
laiku bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais,
administracija.
6. Pasibaigus izoliacijos laikotarpiui informuoti klasės vadovą apie mokinio sugrįžimą į ugdymo
įstaigą.
7. Mokiniui sugrįžus į ugdymo įstaigą tėvai privalo užpildyti „Vaiko, ekstremalios situacijos
laikotarpiu lankančio Plungės rajono Šateikių pagrindinę mokyklą deklaracija“.
UGDYMO ĮSTAIGOS PAREIGOS
8. Klasės vadovas, gavęs informaciją apie izoliacijos būtinybę vienam iš mokinių (ar
mokiniams), informuoja mokyklos administraciją.
9. Mokyklos administracija organizuoja VGK posėdį dėl ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu būdu mokiniui (-ams), iki kol pasibaigs izoliacijos laikotarpis.
10. Dalykų mokytojai parengia savaitės darbų planą su visomis reikiamomis nuorodomis ir darbų
atlikimo laikotarpiais ir siunčia mokiniui (ar mokinio tėvams) į TAMO dienyną.

11. Esant poreikiui, dalykų mokytojai organizuoja konsultacijas telefonu ar kitomis ryšio
priemonėmis (iš anksto sutarus su mokiniu ar mokinio tėvais) mokiniui ar mokinio tėvams
kartą per savaitę nuo 16.00 – 18.00 val.
12. Mokinių mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Mokyklos mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos Aprašais ir fiksuojami TAMO dienyne.
MOKINIŲ PAREIGOS
13. Prisijungia prie TAMO dienyno, peržiūri mokytojų skirtas užduotis, nurodymus, pastabas,
komentarus, pranešimus.
14. Stropiai, atsakingai, sąžiningai mokosi, atlieka užduotis, bendradarbiauja su mokytojais
sutartu laiku ir būdu.
15. Mokytojų skirtas užduotis atlieka iki nurodyto laiko ir jas persiunčia į TAMO dienyną.

