
KELM ĖS  R. PAKRAŽANČIO GIMNAZIJOJOS 

NUOTOLINIO UGDYMO SUSITARIMAI 

1. Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį. Kiekvienos pamokos 

pradžioje mokinys jungiasi prie TAMO dienyno, jei nėra susitaręs su mokytoju kitaip, ir ten randa 

tolimesnius nurodymus  

2. Komunikuojant mokytojams ir mokiniams: 

2.1. Ikimokyklinė/ priešmokyklinė grupės naudoja tėvų elektroninį paštą, Messenger, Facebook,  

uždarą grupę; 

2.2. Pradinės klasės (1-4 klasės) naudoja e. dienyno TAMO aplinką, elektroninę mokymosi aplinką 

EMA, Messenger; 

2.3. 5-8 klasės naudoja e. dienyno TAMO aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, elektroninę 

mokymosi platformą EDUKA, Messenger, Facebook dalykų uždaras grupes; elektroninį paštą; 

2.4. I-IV gimnazinės klasės naudoja e dienyno TAMO aplinką, internetinę sistemą 

,,Egzaminatorius“, Facebook dalykų uždaras grupes, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, 

Messenger, elektroninį paštą; 

2.5. Sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai gali naudoti kitas mokymosi aplinkas: Zoom 

3. Pagalbos mokiniui specialistai bendrauja telefonu ir/arba elektroniniu paštu. 

4.  Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, informuoja 

klasės auklėtoją arba gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui. Mokiniams bus pateikiama 

popierinė mokymosi medžiaga ir užduotys. 

5. Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir atsiunčia 

konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku. Kai kurių dalykų (dailės, technologijų, 

fizinio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo, žmogaus saugos, UK,  pilietiškumo pagrindų, dalykų 

modulių, pasirenkamųjų dalykų) skiriamos ilgalaikės užduotys (pvz. 1-3 savaičių trukmės). 

Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka. 

6. Mokytojai užtikrina, kad užduotys būtų prasmingos. 

7. Klasės auklėtojas/ mokytojas privalo aiškiai informuoti  mokinius ir tėvelius, kada galima su 

susisiekti (mokiniai negali bet kada trukdyti mokytojo). 

8. Rekomendacijos tėvams: 

8.1. Sukurti vaikui darbo erdvę; 

8.2. Padėti vaikui laikytis dienotvarkės (dirbu-ilsiuosi- pramogauju- valgau- miegu); 

8.3. Bendradarbiauti su klasės auklėtoju ir informuoti, kaip viskas vyksta (kas veikia, o kas ne?); 

8.4. Padėti laikytis mokytojų sukurtos dienotvarkės. (pradinukams). 

8.5. Tėvai užtikrina, kad jų vaikas dalyvautų vaizdo pamokose pagal nurodymus TAMO dienyne.. 
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