
Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos priemonių planas dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu 

1. Mokytojai nuo kovo 17 dienos iki 27 dienos internete, informaciniuose šaltiniuose 

studijuoja įvairią nuotolinio mokymo medžiagą, registruojasi ir dalyvauja įvairiuose virtualiuose 

seminaruose. Atsirenka jiems naudingą ir aktualią informaciją, kaip jiems dirbti nuotoliniu būdu. 

2. Mokyklai pasirinkus virtualaus mokymosi platformą ZOOM, IKT koordinatorius, virtualių 

susitikimų metu, apmoko mokytojus dirbti su šia programa. 

3. Išmokus dirbti su šia programa, organizuojamas virtualus Mokytojų tarybos posėdis, kurio 

metu aptariami tolimesni nuotolinio mokymosi veiksniai.  

4. Mokytojų tarybos posėdžiai bus organizuojami virtualių susitikimų metu, naudojant 

programėlę ZOOM. 

5. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla pirmiausia 

įsivertina technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokinių galimybę jungtis prie 

skaitmeninės sistemos, išsiaiškinti ar mokiniai yra aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis 

priemonėmis. 

6. Paskirtas IKT koordinatorius, kuris konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų 

naudojimo klausimais. Koordinatorius mokinius ir mokinių tėvus konsultuos, kaip prisijungti prie 

elektroninio dienyno, kaip naudotis programėle ZOOM. Dalyko mokytojas atsakingas už tai, kad 

mokiniai mokėtų naudotis skaitmeniniais ištekliais, kuriuos naudoja nuotolinio mokymosi metu. 

7. Iki kovo 27 dienos klasių auklėtojai pasirūpina, kad visi auklėtiniai ir jų tėvai turėtų 

galimybę prisijungti prie elektroninio dienyno. 

8. Esant reikalui, klasės auklėtojas kreipiasi pagalbos į IKT koordinatorių (Miglę 

Kavaliauskę). 

IKT koordinatoriaus kontaktinė informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje.  

9. Klasės auklėtojai turi informuoti tėvus, kad jie turi pasirūpinti, kad iki kovo 27 dienos į 

elektroninį įrenginį, kuris bus naudojamas virtualiam bendravimui, įsidiegtų ZOOM programėlę. 

Instrukcija, kaip įsidiegti programėlę, bus patalpinta, elektroniniame dienyne mokyklos failuose ir 

paskelbta mokyklos interneto svetainėje, iki kovo 25 dienos. 

10. Elektroninis įrenginys turi turėti kamerą ir mikrofoną. Tai gali būti nešiojamas 

kompiuteris, išmanusis telefonas, planšetinis kompiuteris ar stalinis kompiuteris, kuris turi 

pajungtas kolonėles ir mikrofoną. 

11. Iki kovo 30 dienos klasių auklėtojai dalyko mokytojams išsiunčia užpildytą lentelę, kurioje 

nurodyta mokinių susisiekimo koordinatės. 

12. Iki kovo 30d. klasių auklėtojai elektroniniame dienyne informuoja mokinius apie kovo 30 

dieną vyksiantį pirmąjį virtualų susitikimą. 

13. Mokyklos elektroninio dienyno mokyklos failuose ir mokyklos interneto svetainėje bus 

pateikta informacija, kaip mokiniams, tėvams prisijungti prie virtualaus susitikimo, naudojantis 

programėle ZOOM. 

14. Kovo 30 dieną klasės auklėtojai, pasitelkę virtualią mokymosi platformą ZOOM, paskirtu 

laiku susisiekia su auklėtiniais ir pristato, kaip bus vykdomas nuotolinis mokymasis. Su 

neprisijungusiais prie virtualaus susitikimo, auklėtojai susisiekia telefonu. 

15. Nuo kovo 30 dienos mokytojai pildo elektroninį dienyną. Kiekvieną dieną iki 10 valandos, 

mokytojai turintys tą dieną pamokas, užpildo dienyną. Namų darbų skiltyje mokytojai mokiniams 



pateikia užduotis: nurodydami informacijos šaltinius, prikabindami failus, rekomenduojant 

skaitmeninius išteklius, nustato užduočių atlikimo terminą. 

16. Virtualias konsultacijas, pasitelkiant programėlę ZOOM, dalyko mokytojai paskirs 

elektroniniame dienyne, pasirinkę meniu „Atsiskaitomieji darbai“. Mokytojai sukuria kontrolinį 

darbą, temoje nurodant susitikimo laiką ir prisijungimo duomenis. 

17. Elektroniniame dienyne, rašant pagyrimus arba pastabas, mokytojai suteiks grįžtamąjį ryšį 

mokiniams ir jų tėvams. 

18. Klasės auklėtojas gali paskirti virtualius susitikimus programėlės ZOOM pagalba, 

pasinaudojant meniu „Tėvų susirinkimai“. Įveda datą, laiką ir prisijungimo duomenis. 

19. Dalyko mokytojai stebi tėvų virtualių susirinkimų datas elektroniniame dienyne ir esant 

reikalui juose dalyvauja. 

20. Tėvai ir mokiniai su mokytojais gali susisiekti elektroninio dienyno pagalba. 

21. Mokytojai elektroninį dienyną tikrina mažiausiai du kartus per dieną iki 16 val.  

22. Mokiniai nuo 10 val. privalo pasitikrinti elektroninį dienyną ir iki nurodyto termino atlikti 

nurodytas užduotis. 


