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PLUNGĖS RAJONO  ŠATEIKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

NUOTOLINIO MOKYMO TAISYKLĖS  

  

1. Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai karantino laikotarpiu dirba nuotoliniu būdu, 

naudodamiesi IT priemonėmis. Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai dalyvauja nuotoliniuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.   

2. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), 

užduotis pedagogai  pateikia pasirinktose skaitmeninėse aplinkose (TAMO, EMA, EDUKA, 

EDMODO, Messenger, el. paštu). 

3. Atsižvelgiant į poreikį ir galimybes, pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai gali 

organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms bei neformaliojo švietimo 

užsiėmimams organizuoti. 

4. Ugdymo procesas organizuojamas nuo pirmadienio iki penktadienio pagal esamą pamokų 

arba iš anksto suderintą su mokiniais ir jų tėvais tvarkaraštį. Pamokos pildomos TAMO dienyne 

vadovaujantis mokykloje galiojančia tvarka. Mokiniams siunčiamas mokomojo dalyko 1 savaitės 

ugdymo turinys, atsižvelgiant į ilgalaikius planus, tikslus ir uždavinius.   

5. Pamokos, konsultacijos, neformaliojo švietimo užsiėmimo metu pedagogas (švietimo 

pagalbos specialistas) mokiniams pateikia reikalingą mokomąją medžiagą ar kitą informaciją, skiria 

mokymosi užduotis, konsultuoja mokinius, teikia pagalbą ir paaiškinimus, nurodo užduočių 

atlikimo laiką, atsiskaitymo formas, numato vertinimą. 

6. Numatomi atsiskaitomieji darbai fiksuojami dienynuose.  

7. Pedagogai, turintys tą dieną pamokas (arba susitarus iš anksto), papildomai teikia 

mokiniams konsultacijas nuo 15 iki 17 valandos.  

8. Mokymosi pažanga ir įvertinimai fiksuojami dienynuose .   

9. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (kuriems teikiama švietimo pagalbos 

specialisto pagalba), mokymas vykdomas pagal švietimo pagalbos specialisto tvarkaraštį. Dalykų 

mokytojus, mokančius SUP mokinius, konsultuoja specialioji pedagogė.  

10. Specialusis pedagogas, logopedas per sukurtą Messenger grupę, el. paštu siunčia 

užduočių nuorodas, teikia detalias jų atlikimo instrukcijas tiek raštu, tiek žodžiu (telefonu.) 

Refleksijai atlikti 1 kartą per savaitę ( ketvirtadieniais) susisiekia su mokiniais sinchroniniu būdu, o 

nesant galimybės-telefonu. Tėvų prašoma nufilmuoti ugdymosi procesą namuose ir atsiųsti 

(ketvirtadieniais) įrašus (ne ilgesnius nei 5-10 min.).  

          11.  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas, remiantis mokytojų ir tėvų 

susitarimais. Sutartu laiku ( pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 10 valandą) mokytojai 

pateikia  užduotis, atitinkančias vaikų amžių, žaidimų aprašymus, vaizdo filmukus sukurtoje 

Messenger grupėje. Užduočių atlikimas neturėtų būti ilgesnis nei 15-20 minučių Taip pat 

susitariama, kad mokytojai gaus grįžtamąjį ryšį (trumpus, 1-2 minučių vaizdo įrašus, nuotraukas, 

komentarus) antradieniais ir ketvirtadieniais iki 18 valandos el. paštu. 

11. Socialinis pedagogas bendradarbiauja su Plungės r. socialinėmis pedagogėmis, naudojasi 

internetiniais ištekliais, dalijasi informacija mokyklos tinklapyje ir TAMO dienyne. Individualiais 



klausimais bendrauja asmeniškai su tėvais ar mokiniais telefonu, per TAMO dienyną ar Messenger 

platformoje.   

12. Mokytojų metodiniai pasitarimai ir konsultacijos nustatomos mokyklos vadovo ir 

metodinių grupių vadovų bendru sutarimu . 

13. Esant būtinybei, mokytojai ir mokiniai dėl technologijų naudojimo gali kreiptis į paskirtą 

skaitmeninių technologijų administratorių, kurio kontaktinė informacija pateikta mokyklos interneto 

svetainėje. 

14. Mokytojai dirba nuotoliniu būdu arba , suderinus su mokyklos administracija, atvyksta į 

mokyklą, kur jie gali prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos, turėdami kompiuterį su vaizdo 

kamera ir ausinėmis. 

15. Numatomas mokinių tėvų konsultavimas TAMO dienyne, elektroniniu paštu, telefonu 

kiekvieną dieną nuo 16 iki 18 valandos.  

16. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie ugdymo organizavimą karantino 

laikotarpiu informacija  pateikiama TAMO dienyne, mokyklos internetinėje svetainėje. 

 

 

 

 

 


