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                                                                        VILNIAUS „ŠVIESOS“ PRADINĖS MOKYKLOS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS PAVADINIMAS ĮGYVENDINI-

MO TERMINAI 

ATSAKINGAS PASTABOS 

1. Pedagoginiai darbuotojai susipažįsta su Švietimo, mokslo ir sporto  

ministro 2020-03-16 įsakymu Nr.V-372 „Dėl ugdymo proceso  

organizavimo nuotoliniu būdu“ ir Vilniaus miesto Savivaldybės  

rekomendacijomis dėl nuotolinio mokymo švietimo įstaigose. 

Iki kovo 19 d. Ugdymo skyriaus 

vedėja D. Pūrienė 

Informacija pateikiama TAMO  

dienyne, elektroniniu paštu. 

2. Mokyklos ( mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, VDM 

grupių pedagogų)  galimybių įsivertinimas ugdymo procesą 

organizuoti nuotoliniu būdu. 

Iki kovo 20 d. Klasių vadovai, 

mokytojai 

Informacija pateikiama skyrių 

vedėjams D. Pūrienei ir  

E. Godvod. 

3. Paskiriamas skaitmeninių technologijų administratorius (IKT 

specialistas),  kuris konsultuos mokytojus, pagalbos mokiniui 

specialistus, VDM pedagogus, mokinius ir jų tėvus 

(globėjus/rūpintojus)  technologijų naudojimo klausimais. 

Iki kovo 20 d. Ugdymo skyriaus 

vedėja D. Pūrienė 

Skaitmeninių technologijų 

administratorius,  techninių (IT) 

mokymo priemonių specialistas 

Marius Šilinskas mob. tel. 8 

685 01 361, el. paštas 
it-admin@sviesospradine.vilnius.lm.lt 

4. Išsiaiškinamas papildomų įrenginių poreikis darbuotojams ir 

mokinimas. 

 

Iki kovo 20 d.  Klasių vadovai, 

Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėjas  

E. Gogvod 

Sąrašas pateikiamas Ugdymo 

skyriaus vedėjai D. Pūrienei. 

5. Mokiniai, neturintys galimybių naudotis nuotoliniam mokymui 

reikalingomis priemonėmis,  jomis aprūpinami laikantis sanitarijos ir 

higienos reikalavimų. 

 

Iki kovo 27 d.  Skaitmeninių 

technologijų 

administratorius, 

techninių (IT) 

mokymo priemonių 

specialistas Marius 

Šilinskas mob. tel. 8 

Nešiojamaisiais kompiuteriais 

aprūpinama pagal  

priėmimo-perdavimo aktą. 

 

mailto:it-admin@sviesospradine.vilnius.lm.lt
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685 01 361 

6. Suderinus su mokytojais,  nuotoliniam ugdymui ir 

komunikacijai naudojama: TAMO dienynas, EMA 

(skaitmeninė aplinka) ir EDUKA klasė,  Zoom platforma  

(vaizdo konferencijoms, pamokų transliacijoms), darbinis e. 

paštas (komunikacijoms raštu). 

Iki kovo 25 d. Pedagogai  

7. Koreguojami ilgalaikiai ugdymo planai fiksuojant ugdomosios  

veiklos organizavimo pokyčius karantino laikotarpiu organizuojant 

mokymą namuose. 

Vykdant 

nuotolinį 

mokymą  

Visi mokytojai Papildyti ilgalaikiuose dalykų 

planuose numatytas atlikti 

veiklas. 

8. ,,Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos saugaus elgesio 

internete taisyklės“ skelbiamos mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

Iki kovo 25 d.  Ugdymo skyriaus 

vedėja D.  Pūrienė 

 

9. Ruošiama ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarka. 

 

Iki kovo 25 d. Ugdymo skyriaus 

vedėja D. Pūrienė. 

Darbo grupė: 

R. Zakarienė,  

A. Balnienė,  

D. Poviliauskaitė,  

R. Žilėnienė, 

J. Kliknaitė. 

Darbo grupė aptaria ir 

susistemina mokymo platformas 

koncentrais. 

10. „Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas“ skelbiamas 

mokyklos internetinėje svetainėje, TAMO dienyne,  mokyklos 

Facebook paskyroje. 

Iki kovo 25 d. Ugdymo skyriaus 

vedėja D. Pūrienė, 

skaitmeninių 

technologijų 

administratorius,  tech

ninių (IT) mokymo 

priemonių specialistas 

Marius Šilinskas 

Pakartotinai  per TAMO dienyną 
informuojami mokinių tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai), kaip bus 

organizuojamas 

ugdymas nuo 2020 m. kovo 30 d. 

 

11.  Mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, 

bendradarbiaudami su bibliotekininke,  rengia mokymui 

reikalingą teorinę medžiagą, skiriamas užduotis, diferencijuoja 

jas, atsižvelgdami į specialiųjų poreikių mokinius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kovo 17-27 d. Mokytojai, 

neformaliojo  švietimo 

pedagogai, 

bibliotekininkė  

A. Bagočiūnienė 

Pagal darbo grafikus. 

12. VDM grupių pedagogai, mokytojo padėjėja, Kovo 17-27 d. VDM grupių Pagal darbo grafikus. 
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bendradarbiaudami su klasių mokytojais, rengia mokymui(si) 

reikalingą teorinę medžiagą, skiriamas užduotis, diferencijuoja 

jas, atsižvelgdami į specialiųjų poreikių mokinius. 

pedagogai, 

specialistai, mokytojo 

padėjėja R. Zamarienė 

13. Pagalbos mokiniui specialistai, bendradarbiaudami su dalykų 

mokytojais, rengia  specialiųjų poreikių mokiniams reikalingą 

papildomą medžiagą, numato nuotolinio mokymo konsultavimo 

būdus ir priemones. 

Kovo 17-27 d. Pagalbos mokiniui 

specialistės  

J. Dulinskienė,  

L. Prūsienė,  

B. Valečkienė. 

Pagal darbo grafikus. 

Grafikas skelbiamas mokyklos 

interneto svetainėje. 

14. Skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas skelbiamas mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Iki kovo 27 d. J. Kliknaitė  

15. Komunikavimas su tėvais (globėjais/rūpintojais) vykdomas 

virtualiai (TAMO dienynas, Zoom, Skype, darbinis e. paštas). 

Nuo kovo 16 d. 

iki karantino 

pabaigos 

Mokyklos vadovai. 

Visi pedagoginiai 

darbuotojai. 

Pagalbos mokiniui 

specialistai. 

Mokytojo padėjėja. 

Bibliotekininkė. 

 

 

                                                 _________________________________________________ 

      

 


