
KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 

PRIEMONIŲ PLANAS UGDYMO PROCESUI NUO 2020-03-30 ORGANIZUOTI NUOTOLINIU BŪDU  

Priemonė Data Atsakingas Vieta Pastabos 

Dokumentų dėl nuotolinio mokymo ir 

metodinių rekomendacijų kaupimas ir 

analizė. 

Kovo 16-24 d. Administracija 
Dokumentų sąvadai 

Internetas 

Sekti atnaujintą informaciją 

Analizė ir aptarimas kiekvieną 

dieną 

Administracijos pasitarimas dėl nuotolinio 

mokymo tvarkos aprašo rengimo. 
Kovo 16 d. Administracija Direktoriaus kabinetas Iki susitikimo pateikti siūlymus 

Pasitarimas dėl gimnazijos IT bazės ir 

techninių galimybių organizuojant nuotolinį 

mokymą. 

Kovo 16 d. 
Administracija, 

IT specialistai 
Direktoriaus kabinetas 

Office 365 virtualios mokymo 

aplinkos testavimas, IT priemonių 

patikra 

Nuotolinio mokymo administratoriaus 

funkcijų priskyrimas. 
Kovo 17 d. 

Direktorius 

IT specialistas, 

IT mokytojas 

El. paštas  

Mokytojų supažindinimas su dokumentais 

dėl nuotolinio darbo ir nuotolinio mokymo. 

Kovo 12, 17 

d. 
Direktorius El. dienynas TAMO  

Mokytojų IT kompetencijų tobulinimas 

dalyvaujant vebinaruose, konsultuojantis su 

IT specialistais ir administracija. 

Iki kovo 23d. 

Administracija, 

IT specialistai, 

mokytojų 

komanda 

Vaizdo konferencijos per 

Zoom/Office Teams 
 

Tėvų (globėjų, rūpintojų)  ir mokinių 

informavimas dėl planuojamo nuotolinio 

mokymo. 

Kovo 23 d. Direktorius 

El. dienynas TAMO 

Internetinis puslapis 

Facebook‘o paskyra 

Informuoti, jei mokinys neturi 

internetinio ryšio ar kompiuterio 

Tėvų (globėjų, rūpintojų)  apklausa dėl 

pasirengimo nuotoliniam mokymui. 
Kovo 17-18 d. Klasių vadovai El. dienynas 

Informuoti, jei mokinys neturi 

internetinio ryšio ar kompiuterio 

Metodinių grupių susitarimai dėl pasiūlymų 

ugdymo turiniui nuotolinio mokymo metu, 

pamokos struktūros, virtualių mokomųjų 

aplinkų pasirinkimo, darbo planavimo, 

medžiagos ruošimas. 

Kovo 17-23 d. 
Metodinių 

grupių nariai 

Vaizdo konferencija per 

Zoom/Office Teams 
Protokoluojami (galimi įrašai) 



Administracijos pasitarimas dėl ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Kovo 18 d. 

Administracija, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Vaizdo konferencija per 

Zoom/Office Teams 
Iki susitikimo pateikti siūlymus 

Veikla, skirta socialiai remtinų mokinių 

maitinimo užtikrinimui, vykdant nuotolinį 

mokymą. 

Kovo 19-20 d. 
Socialinis 

pedagogas 

Telefonu, 

ZOOM programa 

Susitarimai su valgykla, 

tikslinimai dėl tėvų galimybės 

atsiimti maisto davinį, grafiko ir 

sąlygų  maisto atsiėmimui 

parengimas 

Bendradarbiavimas su mokytojais teikiant 

jiems metodinę ir organizacinę pagalbą. 
nuolat 

Administracija, 

IT specialistas 

Microsoft Teams/ ZOOM 

programa, 

El. paštas 

El. dienynas TAMO 

 

Pasirengimas naudoti virtualią Office 365 

mokymo aplinką. Mokinių duomenų 

tikslinimas. 

Iki kovo 23 d. 

Klasių vadovai, 

dėstantys 

mokytojai, 

IT specialistas 

Microsoft Teams/ ZOOM 

programa,  

El. dienynas TAMO 

 

Rekomendacijų tėvams dėl mokymo 

namuose parengimas. 
Kovo 23 d. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

El. dienynas 

Facebook‘o paskyra 
 

IT technikos su būtina programine įranga ir 

reikalingomis nuorodomis parengimas ir 

perdavimas mokytojams. 

Kovo 23 d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

IT specialistai 

Progimnazijos Ia. fojė Pagal poreikį 

1-4, 5-8 kl. pamokų,   mokinių konsultacijų 

tvarkaraščių, individualių tvarkaraščių SUP 

tvirtinimas. 

Kovo 23d. Direktorius 
El. dienynas TAMO 

Interneto svetainė 
Skolinimo(si) aktas. 

Administracijos pasitarimas dėl nuotolinio 

mokymo įgyvendinimo. Pagalba 

mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. 

Kovo 24 d. Administracija 

Microsoft Teams/ ZOOM 

programa, 

El. dienynas TAMO 

 

Pedagogų tarybos posėdis „Pasiruošimo 

ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

būdu rezultatų aptarimas“. 

Kovo 25 d. Direktorius ZOOM programa Posėdis 

IT technikos (planšetinis kompiuteris) su 

būtina programine įranga ir reikalingomis 

nuorodomis parengimas ir perdavimas 

mokinių, kurių šeima yra socialiai 

pažeidžiama ir neturi galimybių vaiko 

Kovo 25-26 d.   Skolinimo(si) aktas. 



 

Direktorė        Jekaterina Juknevičienė 

 

aprūpinti nuotoliniams mokymuisi 

reikalingomis IT priemonėmis, tėvams. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, 

kaip bus organizuojamas ugdymas 

nuotoliniu būdu. 

Iki kovo 25 d. Direktorius El. dienynas TAMO  

Mokytojai sukelia mokomąją medžiagą 

savaitei, t. y. kovo 30 – balandžio 3 d.,   

nuotolinio mokymosi aplinkoje. Nuo 

balandžio 3 d. mokomąją medžiagą 

nuotolinio mokymosi aplinkoje mokytojai 

patalpina ne vėliau kaip dieną prieš pamoką. 

Iki kovo 27 d. 

Direktorius, 

kuruojantys 

pavaduotojai 

Office 365 aplinka, 

el. dienynas TAMO 

Kiekviena pamoka yra pildoma el. 

dienyne TAMO. 

Grįžtamojo ryšio apie mokinių mokymosi 

pasiekimus ir pažangą teikimas. 

Ugdymo 

proceso 

organizavimas 

nuotoliniu 

būdu 

Administracija 
Office 365, el. dienynas 

TAMO 

Mokinių mokymosi pasiekimai ir 

pažanga vertinami pagal 

mokykloje patvirtintą tvarką, 

skelbiamą interneto svetainėje 

https://www.daukantas.kaunas.lm.

lt/veiklos-sritys/naujas-puslapis-2/ 

Socialinės, psichologinės pagalbos veiklos 

užsiėmimų plano parengimas ir tvirtinimas 

pagal veiklos funkcijas kovo 30 – balandžio 

10 d. 

 Direktorius 
El. paštai 

el. dienynas TAMO 

Rengia socialinis pedagogas ir 

psichologas  

Iki kovo 27 dienos vyksta planų 

aprobavimas 

Biblioteka pateikia metodines 

rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo bei 

parengia virtualias parodas pagal balandžio 

mėnesio veiklos planą kovo 30 – balandžio 

10 d. 

Iki kovo 27 d. Direktorius El. paštai 
Iki kovo 27 dienos vyksta planų 

aprobavimas 

1 - 4 kl. mokinių prijungiamas prie Office 

365 nuotolinio mokymosi aplinkos. 

Per 30 darbo 

dienų 
IT specialistas Office 365  

Pasitarimai dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu sėkmių ir 

tobulintų klausimų aptarimas. 

Kartą per 

savaitę 
Administracija Microsoft Teams, Zoom  

https://www.daukantas.kaunas.lm.lt/veiklos-sritys/naujas-puslapis-2/
https://www.daukantas.kaunas.lm.lt/veiklos-sritys/naujas-puslapis-2/

