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Kaunas 
  

 

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,    Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro – 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-03-12 sprendimu „Dėl 

koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių bei Lietuvos Respublikos  Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, Lietuvos 

Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl 

rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2020 m. kovo 17 d. raštu Nr. 35-2-235 „Dėl ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu“,  

nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesą pradėjus organizuoti nuotoliniu būdu, 

1. Į s a k a u  visiems gimnazijos mokytojams: 

1.1.  pamokos metu (pagal pamokų tvarkaraštį) mokytojui būti pasijungusiam prie TAMO  dienyno, 

atsakyti į šios pamokos mokinių (mokinių tėvų) paklausimus TAMO dienyne, telefonu ar kitomis ryšio 

priemonėmis; 

1.2. pamokos metu (pagal tvarkaraštį) pagal galimybes organizuoti pamokos videotransliaciją 

mokiniams, skirti kiek įmanoma daugiau laiko gyvam bendravimui išnaudojant įvairias IT platformas, teikti 

konsultacijas pasirinktomis ryšio priemonėmis (Viber, Messenger ar kt.); 

1.3. pasibaigus pamokai po pertraukos jungtis prie kitos pamokų pagal tos dienos pamokų 

tvarkaraštį; 

1.4. pamokų metu būti pasiekiamiems mobiliojo ryšio telefonais; 

1.5. tikrinti, vertinti, analizuoti, komentuoti mokinių darbus, gautus elektroninėje aplinkoje, pateikti  

grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokinių tėvams TAMO dienyne  tą pačią dieną arba ne vėliau kaip iki kitos 

pamokos; 

 

1.6. vertinimus už darbus surašyti TAMO dienyne; 
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1.7. elektroninį TAMO dienyną pildyti  vadovaujantis bendra el. dienyno pildymo tvarka; 

1.8. kasdien stebėti mokinių pasiekimus ir prisijungimo duomenis, mokiniui nepasijungus prie 

nuotolinio ugdymo pamokos, Nuotolinio ugdymo lankomumo stebėsenos formoje žymėti „n“ ir informuoti 

apie tai klasių vadovus; 

1.9. mokiniui nedalyvavus  nuotolinio ugdymo pamokoje, klasės vadovui tą pačią dieną apie  tai 

informuoti mokinių tėvus;    

1.10. klasės vadovui, išsiaiškinus mokinių neprisijungimo priežastis, kasdien pildyti savo klasės 

Nuotolinio ugdymo lankomumo stebėsenos formą nurodant priežastis, kodėl mokiniai nedalyvavo 

nuotolinio ugdymo procese, padėti   išspręsti iškilusius sunkumus. Mokiniui pakartotinai nesilaikant  

susitarimų, apie tai informuoti gimnazijos administraciją.  

        2. Įsakymo vykdymą kontroliuoju asmeniškai.    

 
 
 
Direktorė                                                                                                                      Rita Mikalauskienė  


