
ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

 

1. Mokykla-centras įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu. 

2. Mokykla-centras įvertina mokinių galimybes mokytis nuotoliniu būdu. 

3. Paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, inžinierius programuotojas. 

4. Mokytojai ir mokiniai gali kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės 

pagalbos el. paštu.  

5. Mokytojų pasitarimai organizuojami kasdien 15.00, organizuojant 0,5 val. vaizdo 

konferencijas, diskusijos – uždaroje socialinio tinklo grupėje, informacija pateikiama per 

e. dienyną. 

6. Nuotolinis ugdymas(is) pradedamas nuo 2020 m. kovo 30 d. 

7. Nuotolinis ugdymas(is) mokyklos-centro 1–10 klasių mokiniams bei Anykščių Jono Biliūno 

gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyriaus III ir IV klasių mokiniams bus 

organizuojamas per e. dienyną (TAMO).  

8. Nuotolinis ugdymas(is) ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje ugdymo grupėse bus 

organizuojamas bendraujant su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) telefonu. Auklėtojų 

konsultacijų laikas – nuo 9.00 val. iki 14.00 val. 

9. 5-10 ir III, IV klasėms pamokos vyks pagal buvusį tvarkaraštį, bus pakeistas tik pamokų 

laikas. Apie pamokų laiką klasių auklėtojai informuos per TAMO e. dienyną. 

10. 1-4 klasės pirmąsias dvi savaites dirbs pagal mokytojų sudarytą tvarkaraštį ir teminį planą. 

Klasių auklėtojai informuos tėvus (globėjus, rūpintojus) per TAMO e. dienyną. 

11. 1-10 klasių ir III, IV klasių mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo kiekvieną dieną 

prisijungti prie TAMO, sekti informaciją, o mokiniai – atlikti nurodytas užduotis bei laikyti 

Ugdymo(si) virtualioje erdvėje taisyklių. Taisyklės bus išsiųstos per TAMO e. dienyną. 

12. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)  privalo 

atsiliepti auklėtojai telefonu ir atlikti paskirtas užduotis. Kilus neaiškumams, konsultuotis 

telefonu su auklėtoja. 

13. Mokiniai privalo prisijungti prie TAMO dienyno pamokų tvarkaraštyje nurodytu laiku, ir 

bendrauti su dalykų mokytojais. 

14. Mokytojai, klasių auklėtojai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) tarpusavyje dar bendrauja 

el. paštu, SMS žinutėmis, telefono skambučiais, turintys sukurtas grupes - per Facebook ar 

Messenger. 

15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo informuoti klasių auklėtojus apie vaiko ligą ar kitas 

priežastis, dėl kurių vaikas negali dalyvauti ugdymo(si) procese. 

16. Kiekvienam vaikui per TAMO e. dienyną išsiųsti dviejų savaičių dalykų planai, kuriuose 

nurodyta, ko vaikai mokysis, kokiomis priemonėmis, kaip atsiskaitys ir gaus įvertinimus. 

17. Mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvus (globėjus, rūpintojus)  

konsultuos spec. pedagogė, kuri bendraus su mokiniais per Messenger, el.paštu bei telefonu 

kasdien nuo 9.00 val. iki 13.00 val. 



18. Mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinė pedagogė konsultuos telefonu, 

elektroniniu paštu kasdien nuo 9.00 iki 13.00 val.  

19. Nuotolinio mokymo procesui taip pat bus naudojamos priemonės: PADLET, Google 

dokumentai, EDUKA klasė, EMA pratybos, YOUTUBE švietimo kanalai, Hangout, Zoom ir 

t. t., mokinių turimi vadovėliai, pratybos. 

20.  Klasių auklėtojai ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) nuolat informuoja per TAMO 

e. dienyną, telefonu apie pamokų tvarkaraštį, pamokų laiką, suteikia skaitmeninių 

technologijų administratoriaus, pagalbos mokiniui specialistų kontaktus, teikia visą skubią 

informaciją apie pakeitimus, kokiomis priemonėmis bus organizuojamas nuotolinis ugdymas. 

 


