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AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tvarkos aprašas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu yra skirtas padėti
gimnazijos bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki
bus atnaujintas ugdymo procesas.
2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu gimnazija gali ugdyti mokinius nepriklausomai
nuo to, kad šis būdas nėra įteisintas gimnazijos nuostatuose. Laikinai organizuojant ugdymą
nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.
II.

PASIRENGIMAS NUOTOLINIAM DARBUI

3. Siekiant organizuotai pasirengti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, gimnazija:
3.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu, parengia priemonių planą ir susitaria dėl
mokymo nuotoliniu būdu taisyklių;
3.2. naudoja šias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo
turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju
(sinchroniniu) ir /ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:
 TAMO – pagrindinė priemonė;
 Elektroninis paštas;
 Gimnazijos interneto svetainė;
 Facebook;
 Skype;
 kitos ryšio priemonės;
 mokytojų pasirinktos virtualios mokymo(si) aplinkos ( Google Hangouts, ZOOM, Eduka
klasė, Egzaminatorius.lt, EMA ir kt.)
3.3. įsivertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programėlės ar skaitmeninės
įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo būdų.
Gimnazija mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti
nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, paskolins mokyklos nešiojamąjį kompiuterį.
Tokiu pat būdu bus sprendžiama problema, kai šeimoje yra keli vaikai besimokantys Akmenės
gimnazijoje, bet skirtingose klasėse;
3.4. mokytojui, neturinčiam asmeninio kompiuterio, sudaro sąlygas dirbti mokykloje arba
paskolinant gimnazijos kompiuterį į namus;
3.5. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių, kuris konsultuos mokytojus ir mokinius
technologijų naudojimo klausimais;
3.6. paskelbia gimnazijos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai, mokiniai
galėtų kreiptis techninės pagalbos;

3.7. pedagoginiai pasitarimai gimnazijoje bus rengiami nuotoliniu būdu per TAMO ir Google
Hangouts;
3.8. užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal reikalavimus.
III. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS
4. Pamokos bus vykdomos pagal turimą pamokų tvarkaraštį. Pamokos trukmė vedant pamokas
tiesiogiai iki 30 min.
5. Mokytojai, prieš skirdami mokymosi užduotis TAMO dienyne pateikia informaciją
(nuorodą), kur mokiniai turi prisijungti arba kur pateiktos užduotys ar kita reikalinga informacija.
6. Mokiniams pagalba teikiama konsultacijų metu (pagal patvirtintą Gimnazijos mokytojų
konsultacijų grafiką) per TAMO dienyną ar kitas susisiekimo priemones.
7. Įvertinimai ir lankomumas fiksuojamas TAMO dienyne. Įvykus pamokai, iki sekančios dienos
17 val. mokinys turi atlikti paskirtas užduotis ir informuoti mokytoją apie jų atlikimą.
8. Mokytojai tokiu pačiu būdu organizuoja nuotolinį mokymą(si) mokiniams, turintiems
specialiuosius ugdymosi poreikius. Užduotis pateiks specialusis pedagogas.
9. Su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bus komunikuojama TAMO, Facebook ir kitas
paskyras.
10. Su gimnazijos administracija galima bus susisiekti nuotoliniu būdu nuo 8.00 – 16.00 val.
11. Kivylių skyriaus mokiniams užduotys su paaiškinimais bus išdalintos į pašto dėžutes . Taip
pat bus skiriamos užduotys naudojant EMA.
12. Neformalusis ugdymas vykdomas pagal esamą tvarkaraštį. Užduotys bus įkeltos į TAMO .
13. Pagalbos mokiniui specialistai dirbs nuotoliniu būdu , konsultuos mokinius ir jų tėvus
susisiekiant asmeniškai.
14. Klasės vadovas glaudžiai bendradarbiauja su savo auklėtiniais, jų tėvais ir dėstančio dalyko
mokytojais. Visa tai fiksuoja TAMO dienyne (klasės vadovo veikla). Dalyko mokytojas turi pranešti
klasės vadovui apie mokinio nedalyvavimą nuotoliniame ugdyme dviejų dienų laikotarpyje.
IV. NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
15. Maisto davinys gaunantiems nemokamą maitinimą bus išduodamas Akmenės gimnazijos
valgykloje paskirstant asmenų srautą pagal atskirą grafiką suderinus su socialine pedagoge.
16. Mokiniams, kurie gyvena ne Akmenės miesto teritorijoje, maisto davinys bus išvežiojamas
suderinus laiką ir vietą su socialine pedagoge.
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