
 

 

PATVIRTINTA 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos  

direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

atliekančios direktoriaus funkcijas 

2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-24 

 

 

PRIEMONIŲ PLANAS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMUI NUOTOLINIU BŪDU 

PASIRUOŠTI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė, veikla Atsakingas Ištekliai Įvykdymo 

terminas 

1.  Darbo grupės dėl pasiruošimo 

ugdymo procesą organizuoti 

nuotoliniu būdu sudarymas 

Z. Venckutė, dir. 

pav. ugd. 

ŠMSM 

įsakymas 2020-

03-16 Nr.V-372 

Iki 03-18 

2.  Informacijos apie mokinius, 

neturinčius kompiuterių, planšečių 

ar telefonų surinkimas 

Priešmok., 1-8 kl. 

auklėtojos 

Mobilieji 

telefonai, el. 

dienynas 

Iki 03-20 

3.  Analizės apie mokinių 

technologines ir socialines 

galimybes atlikimas 

D. Šickuvienė, dir. 

pav. ugd. 

el. dienynas Iki 03-20 

4.  Ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos 

paruošimas 

A. Pukinskienė, dir. 

pav. ugd. 

Intelektiniai gr. 

ištekliai 

Iki 03-20 

5.  Užtikrinimas, kad e. dienyne būtų 

visų mokytojų ir mokinių kontaktai 

Klasių auklėtojos, 

sekretorė 

L.Plečkaitienė 

Telefonai, el. 

paštas, el. 

dienynas 

 

6.  Ryšių su tėvais palaikymas ir 

informacijos apie būsimą mokymą 

perdavimas 

Priešmok., 1-8 

klasių auklėtojos 

Telefonai, el. 

paštas, el. 

dienynas 

Iki 03-25 

7.  Informacijos apie nuotolinio darbo 

organizavimą mokyklos interneto 

svetainėje talpinimas 

Z.Venckutė, dir. 

pav. ugd. 

V. Petrauskienė, 

mokyklos puslapio 

administratorė 

El. paštas, 

mokyklos 

internetinis 

puslapis 

Iki 03-25 

8.  Informacijos mokytojams apie 

nuotolinio mokymo būdus ir 

webinarus, skirtus mokytojų 

mokymuisi, sklaida 

A.Pukinskienė, 

Z.Venckutė, dir.pav. 

ugd. 

El. paštas, Web 

saitai 

Iki 03-27 

9.  Mokytojų metodinis konsultavimas A.Pukinskienė, dir. 

pav. ugd. 

el. dienynas, el. 

paštas,  

Iki 03-27 

10.  Nuotolinių metodinių pasitarimų 

organizavimas dėl vieningos 

mokymo platformos pasirinkimo ir 

kt. metodinių klausimų 

I.Kaklauskienė, 

metodinės tarybos 

pirmininkė 

El. paštas, el. 

dienynas 

Iki 03-27 

11.  Webinarų stebėjimas, mokymasis 

dirbti nuotoliniu būdu 

Dalykų mokytojai Elektroninė 

erdvė 

Iki 03-27 

12.  Mokymo platformų išbandymas Dalykų mokytojai Elektroninė 

erdvė 

Iki 03-27 

13.  Mokomosios medžiagos 

mokiniams parengimas 

Dalykų mokytojai Elektroninė 

erdvė 

Iki 03-27 
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14.  Pagalbos mokytojams darbui su 

spec. poreikių mokiniais teikimas 

I.Rimkė, spec. ped., 

R.Brusokienė, 

logopedė 

El. paštas, el. 

dienynas 

Iki 03-27 

15.  Emocinės paramos mokiniams, 

tėvams teikimas, konsultavimas 

ugdymosi sunkumų turinčių 

mokinių ir tėvų 

I.Nadieždinienė, 

psichologė 

El. paštas, 

telefonas 

Iki 03-27 

16.  Nemokamo maitinimo (produktų 

išdavimo) nuotoliniu būdu 

organizavimas 

R.Mikelionienė, 

soc. ped. 

El. paštas Iki 03-31 

17.  Mokytojų ir mokinių 

konsultavimas technologijų 

naudojimo klausimais 

M.Mineikis, 

informacinių 

technologijų 

sistemų 

administratorius 

El. paštas, 

telefonas 

Iki 03-27 

18.  Nuolatinis informacijos mokyklos 

internetiniame puslapyje 

atnaujinimas 

Z.Venckutė, 

A.Pukinskienė, dir. 

pav. ugd. 

V. Petrauskienė, 

mokyklos puslapio 

administratorė 

El. paštas, 

mokyklos 

internetinis 

puslapis 

Iki 03-31 

 

 

 


