
MOKINIŲ IR JŲ TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI 

Informacija, kaip bus organizuojamas ugdymas nuotoliniu būdu 

nuo 2020-03-30 

 

1. Mokykla, atsižvelgdama į mokinių amžių,  darbui nuotoliniu būdu pasirinko kaip 

pagrindinę nuotolinio mokymosi aplinką  googleclassroom ir zoom.  

2. Papildomos ugdymo(si) metu naudojamos aplinkos bus:  hanggouts, Facebook, Messenger 

ir kt., kurios leis mokiniams su mokytojais bendrauti ir bendradarbiauti ugdymo proceso 

metu  realiuoju (sinchroniniu) ir  nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. 

3. Informacija apie dėstomo dalyko temą, užduotis, iki kada ir kaip atsiskaityti, bus 

pateikta atitinkamoje paskyroje iš vakaro. 

4. Mokinių mokymosi apskaita fiksuojama elektroniniame MANO dienyne. Tėvai su 

mokinio pažanga susipažįsta  nurodytame dienyne. 

5. Mokiniai privalo dalyvauti nuotolinėse grupinėse pamokose, moduliuose, neformalaus 

švietimo užsiėmimuose ir klasių valandėlėse pagal 2019-2020 m.m. II-o pusmečio 

tvarkaraščius. 

6. Visi mokiniai privalo dalyvauti ugdymo procese, atlikti nurodytas užduotis, 

konsultuotis su mokytoju nuotoliniu būdu per hanggouts, Facebook, Messenger, 

googleclassroom, Zoom aplinkas. 

7. Dėl svarbių priežasčių negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie organizuojamų vaizdo 

pamokų, užduotis mokiniai atlieka jiems palankiu metu iki sutarto laiko. 

8. Mokiniams, kurie neturi galimybės prisijungti prie interneto ar atlikti užduotis virtualioje 

aplinkoje, praneša klasės vadovams. 

9. Neturint mokyklos raštiško leidimo virtualiose pamokose naudojamą vaizdo ir garso 

medžiagą įrašinėti ir platinti griežtai draudžiama. 

10. Virtualių vaizdinių pamokų metu būtina laikytis drausmės ir tvarkos, kad užtikrintume gerą 

garso kokybę.  

11. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti vaikų dalyvavimą ugdymo procese (jei 

mokytojas nematys mokinio prisijungusio sistemoje 2 pamokas iš eilės, nesulauks atliktų 

užduočių iš mokinio ir informacijos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ar klasės vadovo, mokiniui 

bus žymima „N“ raidė elektroniniame Mano dienyne). 

12. Mokiniui susirgus, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo informuoti klasės vadovą įprastine 

mokyklos tvarka. 

13.  Mokyklos informavimo priemonės su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) –

elektroninis MANOdienynas, elektroniniai laiškai, telefono skambučiai. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) privalo palaikyti ryšį su klasės vadovu, atsakyti į žinutes, atsiliepti į skambučius.  

14. Tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai siūlymus, atsiliepimus gali rašyti elektroniniame 

MANO dienyne direktoriui, pavaduotojai, klasės vadovams. 

15. Mūsų mokyklos skaitmeninių technologijų administratorius dėl techninės pagalbos 

mokiniams, mokytojams ir tėvams - informacinių technologijų mokytoja, susiekti gali el. 

paštu: Giedrė Vaitiekūnienė giedrevaitiekuniene@gmail.com 

16. Šiaulių r. Naisių mokyklos svetainėje  https://www.naisiai.siauliai.lm.lt/  rasite nuotoliniu 

būdu ugdymo proceso organizavimo tvarką ir kitą aktualią informaciją. 

 

 

 

Pagarbiai, 

Būkite saugūs ir sveiki, 

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Stasė Grušienė. 
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